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Těsnicí plechy do spár s povlakem
Těsnicí plech VB, vysokotlaké plechy
Těsnicí plechy do spár s  reaktivním poly-
merovým povlakem bez bitumenu určené 
k utěsnění pracovních spár.

 Tlakové zkoušky s velmi vysokým 
tlakem vody

 Zkoušky odolnosti

 Instalace nezávisle na počasí  
od –20 °C do +70 °C

Těsnicí plech VB v pásech, v bednách 
Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

070450 Těsnicí plech VB
délka 2,4 m, výška 160 mm
bedna 120 m (50 pásů à 2,4 m)
oboustranný celoplošný povlak
vč. 55 stykových svorek
a 150 třmenů omega

Technika, strana 34–35

1 bedna
à 50 ks

vč. 
upevnění

Paleta
12 beden

130,00 kg
bedna

070452 Těsnicí plech VB
délka 2,0 m, výška 160 mm
bedna 100 m (50 pásů à 2 m)
oboustranný celoplošný povlak
vč. 55 stykových svorek
a 150 třmenů omega

Technika, strana 34–35

1 bedna
à 50 ks

vč.
upevnění

Paleta
12 beden

110,00 kg
bedna

070455 Těsnicí plech 80
délka 2,4 m, výška 80 mm
bedna 120 m (50 pásů à 2,4 m)
oboustranný celoplošný povlak
vč. 55 stykových svorek

Technika, strana 53

1 bedna
à 50 ks

Paleta
12 beden

74,00 kg
bedna

Těsnicí plech VB v pásech, v kartonu
Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

070470 Těsnicí plech VB
délka 2,0 m, výška 160 mm
Karton 30 m (15 pásů à 2 m)
oboustranný celoplošný povlak
vč. 20 stykových svorek
a 40 třmenů omega

Technika, strana 34–35

1 karton
à 15 ks

vč. 
upevnění

Paleta 
32 kartonů

30,50 kg
karton

 070400 Těsnicí plech 80
délka 2,4 m, výška 80 mm
Karton 60 m (25 pásů à 2,4 m)
oboustranný celoplošný povlak
vč. 30 stykových svorek

Technika, strana 53

1 karton
à 25 ks

Paleta 
32 kartonů

28,00 kg
karton

Těsnicí plechy do spár s povlakem

E
vr

op
sk

é te
chnické posouzení

ETA  

Zk
ou

ška tlakovou vodou

 

Zk
ouška odolnosti
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Provedení v  rolích mi-
nimalizuje nárazy, resp. 
vytváření styků a  tím 
zvyšuje bezpečnost  
instalace.

Těsnicí plech VB v roli 

E
vr

op
sk

é te
chnické posouzení

ETA  

Zk
ou

ška tlakovou vodou

 

Zk
ouška odolnosti

  Technika, strana 34–35

Těsnicí plechy do spár s povlakem

Těsnicí plech v roli F s patkou
oboustranný celoplošný povlak

Těsnicí plech v roli VB2 = oboustranný celoplošný povlak
 VB1 = s jednostranným celoplošným  
  povlakem

NEW!

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

070468 Těsnicí plech v roli F s patkou
těsnicí plech do spár s oboustranným  
celoplošným povlakem 
výška 160 mm
délka role 20 m
vč. 2 stykových svorek

1 role 
v kartonu

Paleta 
36 kartonů

21,00 kg
karton

070461 Těsnicí plech v roli 160 VB2
těsnicí plech do spár s oboustranným  
celoplošným povlakem 
výška 160 mm
délka role 20 m
vč. 30 třmenů omega 
a 2 stykových svorek

1 role 
v kartonu

vč. 
upevnění

Paleta 
36 kartonů

21,00 kg
karton

070460 Těsnicí plech v roli 160 VB1
těsnicí plech do spár s jednostranným  
celoplošným povlakem 
výška 160 mm
délka role 20 m
vč. 30 třmenů omega 
a 2 stykových svorek

1 role 
v kartonu

vč. 
upevnění

Paleta 
36 kartonů

19,00 kg
karton

070464 Těsnicí plech v roli 120 VB2
těsnicí plech do spár s oboustranným  
celoplošným povlakem 
výška 120 mm
délka role 20 m
vč. 30 třmenů omega 
a 2 stykových svorek

1 role 
v kartonu

vč. 
upevnění

Paleta 
48 kartonů

16,90 kg
karton

070463 Těsnicí plech v roli 120 VB1
těsnicí plech do spár s jednostranným  
celoplošným povlakem 
výška 120 mm
délka role 20 m
vč. 30 třmenů omega 
a 2 stykových svorek

1 role 
v kartonu

vč. 
upevnění

Paleta 
48 kartonů

15,00 kg
karton

070462 Těsnicí plech v roli 240 VB2
těsnicí plech do spár s oboustranným  
celoplošným povlakem 
výška 240 mm
délka role 20 m
vč. 30 třmenů omega 
a 4 stykových svorek

1 role 
v kartonu

vč. 
upevnění

Paleta 
24 kartonů

31,00 kg
karton

NEW!

NEW!
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Těsnicí plechy do spár s povlakem

MASTER těsnicí plech 

Zk
ou

ška tlakovou vodou

Těsnicí plech do spár s přídržnou lištou

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

070200 MASTER těsnicí plech
délka 2,5 m, výška 160 mm
těsnicí prvek s oboustranným celoplošným  
povlakem
s děrovanou přídržnou lištou, 20 mm
vč. 45 stykových svorek

Technika, strana 36

1 bedna 
à 40 ks 

Paleta 
12 beden

155,00 kg
bedna

NEW!  Těsnicí plech VB JGS 
Zk

ou
ška tlakovou vodou

 
M

oč

ův
ka · Kejda · Siláž

DIBt registrace

JGS

Stavebním dozorem obecně schválený těsnicí plech do spár pro skladová 
a plnicí zařízení JGS a zařízení na bioplyn Technika, strana 37 

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

070475 Těsnicí plech VB JGS v pásech
délka 2,4 m, výška 160 mm
těsnicí plech do spár s oboustranným 
celoplošným povlakem 
vč. 150 třmenů omega 
a 55 stykových svorek

1 bedna
à 50 ks 

vč. 
upevnění

Paleta 
12 beden

130,00 kg
bedna

070476 Těsnicí plech VB JGS v roli
délka 20 m, výška 160 mm
těsnicí plech do spár s oboustranným 
celoplošným povlakem 
vč. 30 třmenů omega 
a 2 stykových svorek

1 role
v kartonu

vč. 
upevnění

Paleta 
36 kartonů

21,00 kg
karton

070477 Těsnicí plech VB JGS v roli F
délka 20 m, výška 160 mm
těsnicí plech do spár s oboustranným 
celoplošným povlakem 
s upevňovací patkou 
vč. 2 stykových svorek

1 role
v kartonu

Paleta 
36 kartonů

21,00 kg
karton

Těsnicí plech VB JGS v pásech Těsnicí plech VB JGS v roli FTěsnicí plech VB JGS v roli

16
0 

m
m

16
0 

m
m

16
0 

m
m
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Těsnicí plechy do spár s povlakem

Těsnicí plech AKTIV 

Zk
ou

ška tlakovou vodou

 
Aktivní těsnicí plech do spár potažený bentonitem

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

070490 Těsnicí plech AKTIV
výška 160 mm, délka role 10 m 
jednostranný celoplošný bentonitový povlak
včetně 20 třmenů omega, 4 stykových svorek 
a 1,5 m stykového spoje

Technika, strana 38

1 role
v kartonu

vč. 
upevnění

Paleta 
36 kartonů

15,00 kg
karton

Těsnicí plech MB 

Zk
ou

ška tlakovou vodou

 

Zk
ouška odolnosti

Těsnicí plech do spár s minerálním 
povlakem k utěsnění pracovních spár

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

070482 Těsnicí plech MB 160 typ Overlap
délka 2,4 m, výška 160 mm
s minerálním oboustranným celoplošným povlakem
vč. 150 třmenů omega 
a 55 stykových svorek

Technika, strana 39

1 bedna
à 50 ks

vč. 
upevnění

Paleta 
12 beden

135,00 kg
bedna

MASTER-MultiFlex (MMF 140)
abP testovaný, aktivní spárový pásek k utěsnění  
pracovních spár v betonu Technika, strana 40–41

Č. výr. Popis OJ Přebal Hmotnost

080643 MMF 140 MASTER-MultiFlex 
Vnější pásek k utěsnění pracovní spáry 
s přídavným bobtnavým profilem
výška 140 mm,
délka role 25 m,
vč. 50 třmenů omega

1 karton

vč. 
upevnění

Paleta
32 kartonů

30,00 kg
karton

080647 MMF 140
Třmeny omega
Přídavné třmeny omega pro zajištění 
pozice MMF 140 na výztuži

1 pytel
à 50 ks

4,30 kg
pytel

070605 MMF 140
MASTER-Connect „active“
Spojka na spárový pásek s přídavným 
zajištěním bobtnavým páskem

1 ks 2,00 kg
ks
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Profily do spár pro řízené trhliny
Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

070250

 
Zk

ou
ška tlakovou vodou MASTER těsnicí plech SFG

délka 2,5 m
vč. 5 hřebíkových hmoždinek 5/50 a 
4 stykových svorek, nastavitelný úchyt

Je možné prodloužení na staveništi
Tloušťky stěny do 40 cm

Technika, strana 42–44

1 ks Paleta
88 ks

4,80 kg
ks

070260

 

Zk
ou

ška tlakovou vodou MASTER těsnicí plech SFE
délka 2,5 m
vč. 5 hřebíkových hmoždinek 5/50 a 
4 stykových svorek, nastavitelný úchyt

Je možné prodloužení na staveništi
Tloušťky stěny do 40 cm

Technika, strana 42–44

1 ks Paleta
80 ks

4,80 kg
ks

070263

 

Zk
ou

ška tlakovou vodou MASTER těsnicí plech FE
délka 2,5 m
vč. 5 hřebíkových hmoždinek 5/50 a 
4 stykových svorek, nastavitelný úchyt

Je možné prodloužení na staveništi
Tloušťky stěny do 40 cm

Technika, strana 42–44

1 ks Paleta
72 ks

5,00 kg
ks

070278

Zk
ou

ška tlakovou vodou

Zk
ouška odolnosti

E
vr

op
sk

é te
chnické posouzení

ETA

SRF 125 Multi 
Typ Dutá stěna
profil do spár pro řízené trhliny s povlakem
délka 2,5 m
vč. 2 stykových svorek, 
s perforovanou přídržnou lištou 
a perforovanými, sklopnými opěrnými jazýčky

Typ pro duté stěny
Tloušťky stěny do 40 cm

1 ks Paleta
120 ks

4,60 kg
ks

070278K SRF 125 Multi krátký kus
Typ Dutá stěna
Prodlužovací souprava
délka 0,6 m

Technika, strana 45

1 ks 1,00 kg
ks

070280

Zk
ou

ška tlakovou vodou

Zk
ouška odolnosti

E
vr

op
sk

é te
chnické posouzení

ETA

SRF 125 Multi 
Typ, stěna ze staveništního betonu
profil do spár pro řízené trhliny s povlakem
délka 2,5 m
vč. 2 stykových svorek, 
s perforovanou přídržnou lištou 
a perforovanými, sklopnými opěrnými jazýčky

Typ pro stěny ze staveništního betonu
Tloušťky stěny do 36,5 cm

1 ks Paleta
120 ks

5,40 kg
ks

070280K SRF 125 Multi krátký kus
Typ, stěna ze staveništního betonu
Prodlužovací souprava
délka 0,6 m

Technika, strana 45

1 ks 1,20 kg
ks

Profily do spár pro řízené trhliny

NEW!

NEW!
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Příslušenství, těsnicí plechy do spár s povlakem
Č. výr. Označení OJ Hmotnost

Zvukově izolační koš z těsnicího plechu
délka prvku 2,5 m

070266 DSK 24/25
pro tloušťku stěny 24 + 25 cm

1 souprava
= 2,5 m

2,40 kg/m

070267 DSK 30
pro tloušťku stěny 30 cm

1 souprava
= 2,5 m

2,80 kg/m

070268 DSK 35/36,5
pro tloušťku stěny 35 + 36,5 cm

1 souprava
= 2,5 m

3,20 kg/m

1 souprava zvukově izolačního  
koše se skládá ze 2 prvků

Technika, strana 52

070269 Těsnicí plech – zvukově izolační spárový 
pásek DSF
Vnitřní pásek k utěsnění pracovní spáry A24 dle normy 
DIN 18541, na jedné straně v délce 15 cm speciálně 
potažený, kompatibilní s bitumenem, délka role 3 m

Technika, strana 52

1 role 4,20 kg
role

070230 Napojení spárového pásku na těsnicí plech
přechod z těsnicího plechu do spár na spárový pásek

Technika, strana 53

1 souprava 
= 2 ks

2,50 kg
souprava

070240 MASTER páska na těsnicí plech
lepicí páska pro zajištění styků 
a bodů zkřížení, tloušťka 1,5 mm,  
délka role 10 m, šířka 38 mm

1 karton 
à 16 rolí

1,20 kg
role

070270 MASTER těsnicí plech pro roh 90°
délka ramena 25 x 25 cm,
s upevňovací lištou

1 ks 0,60 kg
ks

070273 MASTER těsnicí plech pro roh FB
s upevňovací lištou

1 ks 0,70 kg
ks

070224 Těsnicí plech VB pro roh FB 1 ks 0,45 kg
ks

070275 Těsnicí plech VB, roh 90°
délka ramena 25 x 25 cm,
výška 160 mm

1 ks 0,45 kg
ks

070415
070421
070422

Třmeny omega pro těsnicí plechy do spár
do výšky 160 mm
výška 161–205 mm
výška 206–330 mm

150 ks/pytel
150 ks/pytel
150 ks/pytel

pytel
7,50 kg
8,60 kg

13,00 kg

070410 Styková svorka
pro zajištění styků prvků

1 sáček
à 55 ks

3,08 kg
sáček

Dodávka  
ve dvou 
částech

Deska z  
měkkých vláken
tloušťka = 30 mm

2 prvky
= 1 souprava

Zk
ou

ška tlakovou vodou

Těsnicí plech do spár a příslušenství / spárový pásek a příslušenství
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Malé role
Těsnicí plechy do spár bez povlaku

Č. výr. Označení OJ Přebal
Hmotnost
jedné role

070175 Těsnicí plech do spár černý,  1,5 x 250 mm
podle směrnice Vodonepropustné  
betonové konstrukce

1 role à 30 m Paleta
12 rolí

90,00 kg

070176 Těsnicí plech do spár černý,  1,5 x 300 mm 
podle směrnice Vodonepropustné  
betonové konstrukce

1 role à 30 m Paleta
10 rolí

108,00 kg

070177 Těsnicí plech do spár černý,  2,0 x 200 mm 1 role à 30 m Paleta 12 rolí 96,00 kg

070178 Těsnicí plech do spár černý,  2,0 x 250 mm
podle směrnice Vodonepropustné  
betonové konstrukce

1 role à 30 m Paleta 10 rolí 120,00 kg

070180 Těsnicí plech do spár černý,  2,0 x 300 mm
podle směrnice Vodonepropustné  
betonové konstrukce

1 role à 30 m Paleta 8 rolí 144,00 kg

070090 Těsnicí plech do spár pozinkovaný, 0,6 x 100 mm 1 role à 30 m Paleta 60 rolí 14,40 kg

070100 Těsnicí plech do spár pozinkovaný, 0,6 x 125 mm 1 role à 30 m Paleta 60 rolí 18,00 kg

070110 Těsnicí plech do spár pozinkovaný, 0,6 x 150 mm 1 role à 30 m Paleta 48 rolí 21,60 kg

070120 Těsnicí plech do spár pozinkovaný, 0,6 x 200 mm 1 role à 30 m Paleta 36 rolí 28,80 kg

070181 Těsnicí plech do spár pozinkovaný, 2,0 x 300 mm 1 role à 30 m Paleta   8 rolí 144,00 kg

Těsnicí plechy do spár v černém provedení odpovídají od tloušťky 1,5 mm a výšky 250 mm ně-
mecké směrnici Vodonepropustné betonové konstrukce. Všechna ostatní provedení neodpovídají 
směrnici pro vodonepropustné konstrukce.

pozinkovanýčerný

Těsnicí plech do spár a příslušenství / spárový pásek a příslušenství

Těsnicí plech do spár v pásech
NEW!  podle směrnice  

 Vodonepropustné betonové konstrukce
Nepovrstvený těsnicí plech do spár černý v pásech o délce 2,5 m 
Směrnice DAfStb „Vodonepropustné betonové konstrukce“ požaduje pro těsnicí plechy do spár bez 
povlaku použité k utěsnění pracovních spár ve vodonepropustných konstrukcích tloušťku plechu nejméně 
1,5 mm. Pro třídu namáhání 1 a třídu používání A platí následující požadavky na výšku plechu: 
≥ 250 mm: do výšky tlaku vody 3 m
≥ 300 mm: 3 m až 10 m výšky tlaku vody 
Plechy se na obou stranách spáry musí řádně napojovat s poloviční výškou.

Č. výr. Specifikace OJ Hmotnost na pás

131105 Těsnicí plech do spár v pásech černý,
1,5 x 250 mm, délka 2,5 m

1 pás
à 2,5 m

7,50 kg

131205 Těsnicí plech do spár v pásech černý,
1,5 x 300 mm, délka 2,5 m

1 pás
à 2,5 m

9,00 kg

131305 Těsnicí plech do spár v pásech černý,
2,0 x 250 mm, délka 2,5 m

1 pás
à 2,5 m

10,00 kg

131405 Těsnicí plech do spár v pásech černý,
2,0 x 300 mm, délka 2,5 m

1 pás
à 2,5 m

12,00 kg

Vhodné pokládací a spojovací příslušenství pro zboží v rolích a v pásech naleznete na straně 11.
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MASTER-Connect
Spojovací prvky pro těsnicí plechy do spár a spárové pásky

MASTER-Connect těsnicí plech do spár 

Zk
ou

ška tlakovou vodou

  Technika, strana 54

Č. výr. Specifikace OJ Hmotnost

070196 MASTER-Connect těsnicí plech do spár F150
s výškami těsnicího plechu do spár do 150 mm

1 ks 2,00 kg
ks

070193 MASTER-Connect těsnicí plech do spár F250
s výškami těsnicího plechu do spár do 250 mm

1 ks 3,00 kg
ks

070194 MASTER-Connect těsnicí plech do spár F330
s výškami těsnicího plechu do spár do 330 mm

1 ks 4,00 kg
ks

Odolnost:   olej a benzín  kvasný rmut
   zředěné kyseliny a louhy   radon a metan
   kejda a močůvka  

MASTER-Connect spárový pásek 

Zk
ou

ška tlakovou vodou

  Technika, strana 54

Č. výr. Označení OJ Hmotnost

070610 MASTER-Connect spárový pásek B250
pro šířky spárového pásku do 250 mm

1 ks 3,00 kg
ks

070620 MASTER-Connect spárový pásek B330
pro šířky spárového pásku do 330 mm

1 ks 4,00 kg
ks

Odolnost:   zředěné kyseliny a louhy   kvasný rmut
   kejda a močůvka

Hranicí prvky
NEW!   Pokládací pomůcka pro těsnicí plechy do spár 

a spárové pásky
Č. výr. Specifikace OJ Hmotnost

070650 Hranicí prvek – těsnicí plech do spár
Výška 150 mm, šířka 150 mm, délka 2400 mm
pro výšku těsnicího plechu do spár 250 a 300 mm

1 ks 6,50 kg

070652 Hranicí prvek – spárový pásek
Výška 150 mm, šířka 150 mm, délka 2400 mm
pro vnitřní spárový pásek A24 a A32

1 ks 9,40 kg

Těsnicí plech do spár a příslušenství / spárový pásek a příslušenství

Hranicí prvek – těsnicí plech do spár Hranicí prvek – spárový pásek

150 mm

150 m
m 2400 mm

150 mm

150 m
m 2400 mm
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Spárový pásek PVC – tovární norma
Vnitřní pásek k utěsnění pracovní spáry

Typ Šířka pásku Délka role OJ
Hmotnost  
jedné role

PVC
tovární norma

A 19 190 mm 25 m 1 ks 24,0 kg 080500

A 24 240 mm 25 m 1 ks 30,0 kg 080510

A 32 320 mm 25 m 1 ks 45,0 kg 080520

Vnější pásek k utěsnění pracovní spáry
AA 19 190 mm 25 m 1 ks 27,0 kg 080530

AA 24 240 mm 25 m 1 ks 42,0 kg 080540

AA 32 320 mm 25 m 1 ks 67,0 kg 080550  

Pásek k utěsnění dilatační spáry, vnitřní
D 19 190 mm 25 m 1 ks 34,0 kg 080650

D 24 240 mm 25 m 1 ks 50,0 kg 080660

D 32 320 mm 25 m 1 ks 62,0 kg 080670  

Pásek k utěsnění dilatační spáry, vnější
DA 19 190 mm 25 m 1 ks 32,0 kg 080680

DA 24 240 mm 25 m 1 ks 49,0 kg 080690

DA 32 320 mm 25 m 1 ks 68,0 kg 080700  

Těsnicí trubky

Č. výr. Typ Průměr/mm
Délka 

trubice OJ
Hmotnost 

trubky

Aussteifung
durch

PVC-U-Rohr

080712 Q 1 88  WS 24–35 3,0 m 1 ks 11,0 kg

080714 Q 1 88 3,5 m 1 ks 14,0 kg

080724 Q 3 60  WS 17–24 3,0 m 1 ks 8,0 kg

080726 Q 3 60 + duté stěny 3,5 m 1 ks 10,0 kg

Svorky spárového pásku
Č. výr. Označení OJ Hmotnost

070510 Svorky spárového pásku
3 ks na metr a stranu

1 karton
à 200 ks

1,50 kg
karton

se zesílenou 
vnitřní 
stěnou 

z PVC-U

Těsnicí plech do spár a příslušenství / spárový pásek a příslušenství
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Bednicí systémy
Tahokovy
Strana 14–15

Prvky bednění ABS z TĚSNICÍHO PLECHU – zvláštní profily /příslušenství
Strana 18–27

Prvky bednění LinkForm/LinkFix
Strana 32–33

TĚSNICÍ PLECH DO SPÁR – prvky bednění
Strana 28–29

ABS koš z těsnicího plechu
Strana 30–31

Prvky bednění ABS z TĚSNICÍHO PLECHU
Strana 16–17



14

Tahokovy

LinkForm  
bednění
Tahokov pro bednění  
pracovních spár

Materiál: Tahokov z lesklé oceli,  
tloušťka 0,75 mm.

Kategorie spár: hrubé dle normy 
DIN EN 1992-1-1 NA (EC2) 

Velikost tabule: délka 240 cm
 šířka 100 cm

Č. výr. Výrobek OJ Hmotnost

070520 LinkForm
tloušťka 0,75 mm
rozměry 240 x 100 cm

Paleta
à 100 ks
= 240 m²

Paleta 528 kg
m² cca 2,2 kg

LinkFix  
bednění
Profilovaný tahokov pro bednění 
pracovních spár

Materiál: Profilovaný tahokov z lesklé oceli, 
tloušťka 0,75 mm

Kategorie spár: ozubené 
dle normy DIN EN 1992-1-1 NA (EC2) 

Profil: 57 x 41 x 20 mm

Velikost tabule: délka 240 cm,  
 šířka 80 cm

Č. výr. Výrobek OJ Hmotnost

020050 LinkFix 
tloušťka 0,75 mm
rozměry 240 x 80 cm

Paleta
à 100 ks
= 192 m²

Paleta 520 kg
m² cca 2,7 kg

20 mm

41 mm
57 mm

Tahokovy
Ztracená bednění pro pracovní spáry v betonu
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Tahokov, nízká žebra
Ztracené bednění / podkladní vrstva    

 Dobré spojení mezi betonovými segmenty

 Velmi snadná tvárnost 

Materiál:  pozinkovaný 

Výška žeber:  4 mm 

tloušťka:  0,25 mm 

Velikost tabule: délka 250 cm, šířka 60 cm

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

020045 Tloušťka 0,25 mm, pozinkovaná
rozměry 250 x 60 cm = 1,5 m²
výška žeber cca 4 mm,
kódová barva: žlutá

Svazek
à 20 tabulí

= 30 m² 

Paleta
30 svazků
= 900 m²

cca 24 kg
Svazek

0,80 kg/m²

4 mm
výška žeber

Tahokovy

Tahokov, středně vysoká žebra
Ztracené bednění 

 Dobré spojení mezi betonovými segmenty

 Snadná tvarovatelnost 

Materiál:  pozinkovaný 

Výška žeber:  10 mm 

Velikost tabule: délka 250 cm, šířka 60 cm

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

020040 Tloušťka 0,30 mm, pozinkovaná
rozměry 250 x 60 cm = 1,5 m²
výška žeber cca 10 mm,
kódová barva: černá

Svazek 
à 20 tabulí

= 30 m²

Paleta
25 svazků
= 750 m²

cca 36 kg
svazek

1,20 kg/m²

10 mm
výška žeber

Tahokov, vysoká žebra
Ztracené bednění

 Vyvinutý pro betonové konstrukce

 Mimořádně stabilní

 Perfektní spojení mezi betonovými segmenty

 Velmi dobrá tvárnost

Materiál:  pozinkovaný 

Výška žeber:  21 mm 

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

020005 Vysoká žebra
tloušťka 0,3 mm, pozinkovaná
rozměry 200 x 45 cm, výška žebra 21 mm,
kódová barva: zelená

Paleta 
à 200 ks
= 180 m²

3 palety 486 kg
Paleta

m² cca 2,7 kg

020010 Vysoká žebra
tloušťka 0,4 mm, pozinkovaná
rozměry 200 x 45 cm, výška žebra 21 mm,
kódová barva: modrá

Paleta
à 100 ks
= 90 m²

5 palety 306 kg
Paleta

m² cca 3,4 kg

020020 Vysoká žebra
tloušťka 0,5 mm, pozinkovaná
rozměry 200 x 45 cm, výška žebra 21 mm,
kódová barva: červená

Paleta
à 100 ks
= 90 m²

4 palety 360 kg
Paleta

m² cca 4 kg

21 mm
výška žeber
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Montážní rozměr Typ S = standardní zesílení NEW!  Typ V = vyztužené provedení
Označení E = šířka tahokovu Délka OJ Č. výr. Hmotnost Č. výr. Hmotnost

ABS 130
hrubé

130 mm 2,5 m 1 ks 070281 5,20 kg
ks

070281V 8,10 kg
ks

ABS 160
 hrubé

160 mm 2,5 m 1 ks 070282 5,50 kg
ks 

070282V 8,70 kg
ks 

ABS 200 
hrubé

200 mm 2,5 m 1 ks 070284 5,80 kg
ks

070284V 9,30 kg
ks

ABS 250 
hrubé

250 mm 2,5 m 1 ks 070287 6,20 kg
ks

070287V 10,00 kg
ks

ABS 300 
hrubé

300 mm 2,5 m 1 ks 070289 6,70 kg
ks

070289V 10,90 kg
ks

ABS 400 
hrubé

400 mm 2,5 m 1 ks 070291 7,60 kg
ks

070291V 12,50 kg
ks

ABS 500 
hrubé

500 mm 2,5 m 1 ks 070293 8,40 kg
ks

070293V 14,00 kg
ks

ABS 600 
hrubé

600 mm 2,5 m 1 ks 070295 9,30 kg
ks

070295V 15,60 kg
ks

ABS 700 
hrubé

700 mm 2,5 m 1 ks 070297 10,20 kg
ks

070297V 17,20 kg
ks

ABS 800 
hrubé

800 mm 2,5 m 1 ks 070299 11,10 kg
ks

070299V 18,80 kg
ks

ABS 900 
hrubé

900 mm 2,5 m 1 ks 070301 12,00 kg
ks

070301V 20,40 kg
ks

ABS 1000 
hrubé

1000 mm 2,5 m 1 ks 070303 13,00 kg
ks

070303V 22,00 kg
ks

Technika, strana 46  K dodání jsou veškeré mezirozměry šířek tahokovu

     

Všechny rozměry jsou 
k dodání i v provedení JGS 

M
oč

ův
ka · Kejda · Siláž

DIBt registrace

JGS

stykové zesílení

Typ S – standardní zesílení Typ V – vyztužené provedení

Montážní situace

Prvky bednění ABS z TĚSNICÍHO PLECHU

Prvky bednění ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubé – typ S Prvky bednění ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubé – typ V

Typ S = standardní zesílení Typ V = vyztužené provedeníNEW!

Prvky bednění ABS  
z TĚSNICÍHO PLECHU E

vr
op

sk
é te

chnické posouzení

ETA
 Zk

ou
ška tlakovou vodou  

Zk
ouška odolnosti

Prvky bednění ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubé
s těsnicími plechy do spár s oboustranným povlakem

E

Montážní rozměr E

2500 mm

2400 mm

100 mm
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Montážní rozměr S = standardní zesílení NEW!  V = vyztužené provedení
Označení E = šířka tahokovu Délka OJ Č. výr. Hmotnost Č. výr. Hmotnost

ABS 160
ozubené

160 mm 2,5 m 1 ks 070362 5,80 kg
ks

070362V 8,90 kg
ks 

ABS 200 
ozubené

200 mm 2,5 m 1 ks 070364  6,20 kg
ks

070364V 9,60 kg
ks

ABS 250 
ozubené

250 mm 2,5 m 1 ks 070366 6,70 kg
ks

070366V 10,40 kg
ks

ABS 300 
ozubené

300 mm 2,5 m 1 ks 070368 7,20 kg
ks

070368V 11,30 kg
ks

ABS 400 
ozubené

400 mm 2,5 m 1 ks 070370 8,30 kg
ks

070370V 13,10 kg
ks

ABS 500 
ozubené

500 mm 2,5 m 1 ks 070372 9,20 kg
ks

070372V 14,70 kg
ks

ABS 600 
ozubené

600 mm 2,5 m 1 ks 070374 10,20 kg
ks

070374V 16,40 kg
ks

ABS 700 
ozubené

700 mm 2,5 m 1 ks 070376 11,20 kg
ks

070376V 18,20 kg
ks

ABS 800 
ozubené

800 mm 2,5 m 1 ks 070378 12,20 kg
ks

070378V 19,90 kg
ks

ABS 900 
ozubené

900 mm 2,5 m 1 ks 070380 13,30 kg
ks

070380V 21,70 kg
ks

ABS 1000 
ozubené

1000 mm 2,5 m 1 ks 070382 14,30 kg
ks

070382V 23,40 kg
ks

Technika, strana 46  K dodání jsou veškeré mezirozměry šířek tahokovu

     

Všechny rozměry jsou 
k dodání i v provedení JGS 

M
oč

ův
ka · Kejda · Siláž

DIBt registrace

JGS

Prvky bednění ABS z TĚSNICÍHO PLECHU ozubené
s těsnicími plechy do spár s oboustranným povlakem

stykové zesílení

Typ S – standardní zesílení Typ V – vyztužené provedení

Montážní situace

Prvky bednění ABS z TĚSNICÍHO PLECHU

Prvky bednění ABS z TĚSNICÍHO PLECHU ozubené – typ S Prvky bednění ABS z TĚSNICÍHO PLECHU ozubené – typ V

S = standardní zesílení Typ V = vyztužené provedeníNEW!

E

Montážní rozměr E

2500 mm

2400 mm

100 mm
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Montážní rozměr Typ S = standardní zesílení NEW!  Typ V = vyztužené provedení

Označení E = šířka tahokovu OJ Č. výr. Hmotnost Č. výr. Hmotnost

UL 130 hrubé 130 mm 1 ks 070330 1,90 kg
ks

070330V 2,40 kg
ks

UL 160 hrubé 160 mm 1 ks 070333 2,00 kg
ks

070333V 2,60 kg
ks 

UL 200 hrubé 200 mm 1 ks 070336 2,20 kg
ks

070336V 2,80 kg
ks

UL 250 hrubé 250 mm 1 ks 070339 2,30 kg
ks

070339V 3,20 kg
ks

UL 300 hrubé 300 mm 1 ks 070342 2,40 kg
ks

070342V 3,50 kg
ks

UL 400 hrubé 400 mm 1 ks 070345 3,20 kg
ks

070345V 4,60 kg
ks

UL 500 hrubé 500 mm 1 ks 070347 3,50 kg
ks

070347V 5,30 kg
ks

UL 600 hrubé 600 mm 1 ks 070349 3,80 kg
ks

070349V 5,90 kg
ks

UL 700 hrubé 700 mm 1 ks 070351 4,60 kg
ks

070351V 7,10 kg
ks

UL 800 hrubé 800 mm 1 ks 070353 4,90 kg
ks

070353V 7,70 kg
ks

UL 900 hrubé 900 mm 1 ks 070355 5,20 kg
ks

070355V 8,40 kg
ks

UL 1000 hrubé 1000 mm 1 ks 070357 5,50 kg
ks

070357V 9,00 kg
ks

Technika, strana 49  K dodání jsou veškeré mezirozměry šířek tahokovu

     

Všechny rozměry jsou 
k dodání i v provedení JGS 

M
oč

ův
ka · Kejda · Siláž

DIBt registrace

JGS

Vodicí profily ABS  
z TĚSNICÍHO PLECHU  
hrubé – typ S

Vodicí profily ABS  
z TĚSNICÍHO PLECHU  
hrubé – typ V

Typ S = standardní zesílení Typ V = vyztužené provedení

Prvek bednění z TĚSNICÍHO 
PLECHU – zvláštní profily
Vodicí profily ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubé
s těsnicími plechy do spár s oboustranným povlakem

NEW!

stykové zesílení

Typ S – standardní zesílení Typ V – vyztužené provedení

Montážní situace

Prvky bednění z TĚSNICÍHO PLECHU – zvláštní profily a příslušenství

E

Montážní rozměr E

300 mm
400 mm

100 mm
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Montážní rozměr Typ S = standardní zesílení NEW!  Typ V = vyztužené provedení

Označení E = šířka tahokovu OJ Č. výr. Hmotnost Č. výr. Hmotnost

UL 160 
ozubené

160 mm 1 ks 070387 2,10 kg
ks

070387V 2,50 kg
ks 

UL 200 
ozubené

200 mm 1 ks 070389 2,20 kg 
ks

070389V 2,90 kg
ks

UL 250 
ozubené

250 mm 1 ks 070391 2,40 kg
ks

070391V 3,30 kg
ks

UL 300 
ozubené

300 mm 1 ks 070393 2,60 kg
ks

070393V 3,60 kg
ks

UL 400 
ozubené

400 mm 1 ks 070395 3,40 kg
ks

070395V 4,80 kg
ks

UL 500 
ozubené

500 mm 1 ks 070397 3,70 kg
ks

070397V 5,50 kg
ks

UL 600 
ozubené

600 mm 1 ks 070399 4,00 kg
ks

070399V 6,20 kg
ks

UL 700 
ozubené

700 mm 1 ks 070401 4,90 kg
ks

070401V 7,40 kg
ks

UL 800 
ozubené

800 mm 1 ks 070403 5,20 kg
ks

070403V 8,10 kg
ks

UL 900 
ozubené

900 mm 1 ks 070405 5,50 kg
ks

070405V 8,80 kg
ks

UL 1000 
ozubené

1000 mm 1 ks 070407 5,90 kg
ks

070407V 9,50 kg
ks

Technika, strana 49  K dodání jsou veškeré mezirozměry šířek tahokovu

     

Všechny rozměry jsou 
k dodání i v provedení JGS 

M
oč

ův
ka · Kejda · Siláž

DIBt registrace

JGS

Vodicí profily ABS  
z TĚSNICÍHO PLECHU
ozubené – typ S

Vodicí profily ABS  
z TĚSNICÍHO PLECHU
ozubené – typ V

Typ S = standardní zesílení Typ V = vyztužené provedení

Vodicí profily ABS z TĚSNICÍHO PLECHU ozubené
s těsnicími plechy do spár s oboustranným povlakem

NEW!

stykové zesílení

Typ S – standardní zesílení Typ V – vyztužené provedení

Montážní situace

Prvky bednění z TĚSNICÍHO PLECHU – zvláštní profily a příslušenství

E

Montážní rozměr E

300 mm
400 mm

100 mm
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Montážní rozměr Typ S = standardní zesílení Typ V = vyztužené provedení

Označení E = šířka tahokovu OJ Č. výr. Hmotnost Č. výr. Hmotnost

EP 130 
hrubé

130 mm 1 ks 070700 2,20 kg
ks

070700V 2,60 kg
ks

EP 160 
hrubé

160 mm 1 ks 070702 2,30 kg
ks 

070702V 2,90 kg
ks 

EP 200 
hrubé

200 mm 1 ks 070704 2,40 kg
ks

070704V 3,20 kg
ks

EP 250 
hrubé

250 mm 1 ks 070706 2,60 kg
ks

070706V 3,50 kg
ks

EP 300 
hrubé

300 mm 1 ks 070708 2,80 kg
ks

070708V 3,90 kg
ks

EP 400 
hrubé

400 mm 1 ks 070710 3,10 kg
ks

070710V 4,60 kg
ks

EP 500 
hrubé

500 mm 1 ks 070712 3,40 kg
ks

070712V 5,20 kg
ks

EP 600 
hrubé

600 mm 1 ks 070714 3,80 kg
ks

070714V 5,90 kg
ks

EP 700 
hrubé

700 mm 1 ks 070716 4,10 kg
ks

070716V 6,60 kg
ks

EP 800 
hrubé

800 mm 1 ks 070718 4,50 kg
ks

070718V 7,30 kg
ks

EP 900 
hrubé

900 mm 1 ks 070720 4,80 kg
ks

070720V 8,00 kg
ks

EP 1000 
hrubé

1000 mm 1 ks 070722 5,20 kg
ks

070722V 8,80 kg
ks

Technika, strana 49  K dodání jsou veškeré mezirozměry šířek tahokovu

     

Všechny rozměry jsou 
k dodání i v provedení JGS 

M
oč

ův
ka · Kejda · Siláž

DIBt registrace

JGS

Rohový profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubý – typ S Rohový profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubý – typ V

Typ S = standardní zesílení Typ V = vyztužené provedení

NEW!  Rohový profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubý
s těsnicími plechy do spár s oboustranným povlakem

Prvky bednění z TĚSNICÍHO PLECHU – zvláštní profily a příslušenství

E

Montážní rozměr E100
mm

380 mm 480 mm
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Montážní rozměr Typ S = standardní zesílení Typ V = vyztužené provedení

Označení E = šířka tahokovu OJ Č. výr. Hmotnost Č. výr. Hmotnost

EP 160  
ozubené

160 mm 1 ks 070740 2,40 kg
ks 

070740V 2,90 kg
ks 

EP 200  
ozubené

200 mm 1 ks 070742 2,50 kg
ks

070742V 3,20 kg
ks

EP 250  
ozubené

250 mm 1 ks 070744 2,70 kg
ks

070744V 3,60 kg
ks

EP 300  
ozubené

300 mm 1 ks 070746 2,90 kg
ks

070746V 4,00 kg
ks

EP 400  
ozubené

400 mm 1 ks 070748 3,30 kg
ks

070748V 4,80 kg
ks

EP 500  
ozubené

500 mm 1 ks 070750 3,70 kg
ks

070750V 5,50 kg
ks

EP 600  
ozubené

600 mm 1 ks 070752 4,10 kg
ks

070752V 6,20 kg
ks

EP 700  
ozubené

700 mm 1 ks 070754 4,50 kg
ks

070754V 7,00 kg
ks

EP 800  
ozubené

800 mm 1 ks 070756 4,90 kg
ks

070756V 7,70 kg
ks

EP 900  
ozubené

900 mm 1 ks 070758 5,30 kg
ks

070758V 8,50 kg
ks

EP 1000  
ozubené

1000 mm 1 ks 070760 5,70 kg
ks

070760V 9,30 kg
ks

Technika, strana 49  K dodání jsou veškeré mezirozměry šířek tahokovu

     

Všechny rozměry jsou 
k dodání i v provedení JGS 

M
oč

ův
ka · Kejda · Siláž

DIBt registrace

JGS

Rohový profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU ozubený – typ S Rohový profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU ozubený – typ V

Typ S = standardní zesílení Typ V = vyztužené provedení

NEW!  Rohový profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU ozubený
s těsnicími plechy do spár s oboustranným povlakem

Prvky bednění z TĚSNICÍHO PLECHU – zvláštní profily a příslušenství

E

Montážní rozměr E100
mm

380 mm 480 mm
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Montážní rozměr Typ S = standardní zesílení Typ V = vyztužené provedení

Označení E = šířka tahokovu OJ Č. výr. Hmotnost Č. výr. Hmotnost

TP 130 
hrubé

130 mm 1 ks 070800 3,10 kg
ks

070800V 3,80 kg
ks

TP 160 
hrubé

160 mm 1 ks 070802 3,20 kg
ks 

070802V 4,10 kg
ks 

TP 200 
hrubé

200 mm 1 ks 070804 3,40 kg
ks

070804V 4,50 kg
ks

TP 250 
hrubé

250 mm 1 ks 070806 3,70 kg
ks

070806V 5,00 kg
ks

TP 300 
hrubé

300 mm 1 ks 070808 4,00 kg
ks

070808V 5,60 kg
ks

TP 400 
hrubé

400 mm 1 ks 070810 4,50 kg
ks

070810V 6,60 kg
ks

TP 500 
hrubé

500 mm 1 ks 070812 4,90 kg
ks

070812V 7,60 kg
ks

TP 600 
hrubé

600 mm 1 ks 070814 5,40 kg
ks

070814V 8,60 kg
ks

TP 700 
hrubé

700 mm 1 ks 070816 5,90 kg
ks

070816V 9,70 kg
ks

TP 800 
hrubé

800 mm 1 ks 070818 6,50 kg
ks

070818V 10,70 kg
ks

TP 900 
hrubé

900 mm 1 ks 070820 7,00 kg
ks

070820V 11,80 kg
ks

TP 1000 
hrubé

1000 mm 1 ks 070822 7,50 kg
ks

070822V 12,80 kg
ks

Technika, strana 50  K dodání jsou veškeré mezirozměry šířek tahokovu

     

Všechny rozměry jsou 
k dodání i v provedení JGS 

M
oč

ův
ka · Kejda · Siláž

DIBt registrace

JGS

T profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubý – typ S T profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubý – typ V

Typ S = standardní zesílení Typ V = vyztužené provedení

NEW!  T profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubý

Prvky bednění z TĚSNICÍHO PLECHU – zvláštní profily a příslušenství

E

E
Montážní rozměr

100
mm 380 mm

480 mm

100
mm

380 mm
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Montážní rozměr Typ S = standardní zesílení Typ V = vyztužené provedení

Označení E = šířka tahokovu OJ Č. výr. Hmotnost Č. výr. Hmotnost

TP 160 
ozubené

160 mm 1 ks 070830 3,40 kg
ks 

070830V 4,20 kg
ks 

TP 200 
ozubené

200 mm 1 ks 070832 3,60 kg
ks

070832V 4,70 kg
ks

TP 250 
ozubené

250 mm 1 ks 070834 3,90 kg
ks

070834V 5,20 kg
ks

TP 300 
ozubené

300 mm 1 ks 070836 4,20 kg
ks

070836V 5,80 kg
ks

TP 400 
ozubené

400 mm 1 ks 070838 4,80 kg
ks

070838V 6,90 kg
ks

TP 500 
ozubené

500 mm 1 ks 070840 5,30 kg
ks

070840V 8,00 kg
ks

TP 600 
ozubené

600 mm 1 ks 070842 5,90 kg
ks

070842V 9,10 kg
ks

TP 700 
ozubené

700 mm 1 ks 070844 6,50 kg
ks

070844V 10,20 kg
ks

TP 800 
ozubené

800 mm 1 ks 070846 7,10 kg
ks

070846V 11,30 kg
ks

TP 900 
ozubené

900 mm 1 ks 070848 7,60 kg
ks

070848V 12,40 kg
ks

TP 1000 
ozubené

1000 mm 1 ks 070850 8,20 kg
ks

070850V 13,60 kg
ks
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Všechny rozměry jsou 
k dodání i v provedení JGS 

M
oč

ův
ka · Kejda · Siláž

DIBt registrace

JGS

T profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU ozubený – typ S T profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU ozubený – typ V

Typ S = standardní zesílení Typ V = vyztužené provedení

NEW!  T profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU ozubený

Prvky bednění z TĚSNICÍHO PLECHU – zvláštní profily a příslušenství

E

E
Montážní rozměr

100
mm 380 mm

480 mm

100
mm

380 mm
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Montážní rozměr Typ S = standardní zesílení V = vyztužené provedení

Označení E = šířka tahokovu OJ Č. výr. Hmotnost Č. výr. Hmotnost

KP 130 hrubé 130 mm 1 ks 070852 4,00 kg
ks

070852V 4,90 kg
ks

KP 160 hrubé 160 mm 1 ks 070854 4,20 kg
ks 

070854V 5,40 kg
ks 

KP 200 hrubé 200 mm 1 ks 070856 4,50 kg
ks

070856V 5,90 kg
ks

KP 250 hrubé 250 mm 1 ks 070858 4,80 kg
ks

070858V 6,60 kg
ks

KP 300 hrubé 300 mm 1 ks 070860 5,20 kg
ks

070860V 7,30 kg
ks

KP 400 hrubé 400 mm 1 ks 070862 5,90 kg
ks

070862V 8,80 kg
ks

KP 500 hrubé 500 mm 1 ks 070864 6,50 kg
ks

070864V 10,10 kg
ks

KP 600 hrubé 600 mm 1 ks 070866 7,20 kg
ks

070866V 11,50 kg
ks

KP 700 hrubé 700 mm 1 ks 070868 7,90 kg
ks

070868V 12,90 kg
ks

KP 800 hrubé 800 mm 1 ks 070870 8,60 kg
ks

070870V 14,30 kg
ks

KP 900 hrubé 900 mm 1 ks 070872 9,30 kg
ks

070872V 15,70 kg
ks

KP 1000 hrubé 1000 mm 1 ks 070874 10,00 kg
ks

070874V 17,20 kg
ks
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Všechny rozměry jsou 
k dodání i v provedení JGS 

M
oč

ův
ka · Kejda · Siláž

DIBt registrace

JGS

Křížový profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubý – typ S Křížový profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubý – typ V

Typ S = standardní zesílení V = vyztužené provedení

NEW!  Křížový profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubý

Prvky bednění z TĚSNICÍHO PLECHU – zvláštní profily a příslušenství

E

E
Montážní rozměr

100
mm 380 mm

480 mm

860 mm
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Montážní rozměr Typ S = standardní zesílení V = vyztužené provedení

Označení E = šířka tahokovu OJ Č. výr. Hmotnost Č. výr. Hmotnost

KP 160 
ozubené

160 mm 1 ks 070878 4,20 kg
ks 

070878V 5,40 kg
ks 

KP 200 
ozubené

200 mm 1 ks 070880 4,50 kg
ks

070880V 5,90 kg
ks

KP 250 
ozubené

250 mm 1 ks 070882 4,80 kg
ks

070882V 6,60 kg
ks

KP 300 
ozubené

300 mm 1 ks 070884 5,20 kg
ks

070884V 7,30 kg
ks

KP 400 
ozubené

400 mm 1 ks 070886 5,90 kg
ks

070886V 8,80 kg
ks

KP 500 
ozubené

500 mm 1 ks 070888 6,50 kg
ks

070888V 10,10 kg
ks

KP 600 
ozubené

600 mm 1 ks 070890 7,20 kg
ks

070890V 11,50 kg
ks

KP 700
ozubené

700 mm 1 ks 070892 7,90 kg
ks

070892V 12,90 kg
ks

KP 800 
ozubené

800 mm 1 ks 070894 8,60 kg
ks

070894V 14,30 kg
ks

KP 900 
ozubené

900 mm 1 ks 070896 9,30 kg
ks

070896V 15,70 kg
ks

KP 1000 
ozubené

1000 mm 1 ks 070898 10,00 kg
ks

070898V 17,20 kg
ks

Technika, strana 50  K dodání jsou veškeré mezirozměry šířek tahokovu

     

Všechny rozměry jsou 
k dodání i v provedení JGS 

M
oč

ův
ka · Kejda · Siláž

DIBt registrace

JGS

Křížový profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU ozubený – typ S Křížový profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU ozubený – typ V

Typ S = standardní zesílení V = vyztužené provedení

NEW!  Křížový profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU ozubený

Prvky bednění z TĚSNICÍHO PLECHU – zvláštní profily a příslušenství

E

E
Montážní rozměr

100
mm 380 mm

480 mm

860 mm



26

Rozpěrka ABS Tahokov 
Čtyřhranná rozpěrka z vláknitého cementu s integrovanou plechovou 
mřížovinou (tahokov)

Umístěním rozpěrky ABS z tahokovu pod podélný směr prvků bednění se tahokovem minimalizuje 
vytékání betonu v oblasti spodní vrstvy výztuže.

Rozpěrka ABS
Tahokov „Fix“

Montážní výška 120 Montážní výška 150

Označení Délka OJ Č. výr. Hmotnost Č. výr. Hmotnost

Rozpěrka ABS z tahokovu „Fix“ 
Betonová krycí vrstva 35 mm
Montážní výška 120/150-x-y

1,2 m 1 ks 070630 3,20 kg
ks

070636 3,40 kg
ks

Rozpěrka ABS z tahokovu „Fix“
Betonová krycí vrstva 40 mm
Montážní výška 120/150-x-y

1,2 m 1 ks 070632 4,20 kg
ks

070638 4,40 kg
ks

Rozpěrka ABS z tahokovu „Fix“
Betonová krycí vrstva 50 mm
Montážní výška120/150-x-y

1,2 m 1 ks 070634 6,50 kg
ks

070640 6,70 kg
ks

Pro optimální přizpůsobení rozpěrky ABS k namontování u Vás potřebujeme od Vás kromě 
montážní výšky sdělit ještě i šířku výztuže x a šířku bednění y.

x
y

1200 mm

Montážní 
výška

Prvky bednění z TĚSNICÍHO PLECHU – zvláštní profily a příslušenství

NEW!

Rozpěrka ABS
Tahokov „Flex“

Montážní výška 120 Montážní výška 150

Označení Délka OJ Č. výr. Hmotnost Č. výr. Hmotnost

Rozpěrka ABS z tahokovu „Flex“ 
Betonová krycí vrstva 35 mm
Montážní výška 120/150

1,2 m 1 ks 070631 3,20 kg
ks

070637 3,40 kg
ks

Rozpěrka ABS z tahokovu „Flex“
Betonová krycí vrstva 40 mm
Montážní výška 120/150

1,2 m 1 ks 070633 4,20 kg
ks

070639 4,40 kg
ks

Rozpěrka ABS z tahokovu „Flex“
Betonová krycí vrstva 50 mm
Montážní výška120/150

1,2 m 1 ks 070635 6,50 kg
ks

070641 6,70 kg
ks

Rozpěrka ABS z tahokovu „Flex“ má kontinuální tahokov na celé délce rozpěrky. Tahokov lze ze strany stavby 
přizpůsobit šířce výztuže a bednění.

1200 mm

Montážní 
výška



27

NEW!  Rozpěrka ABS z plechové mřížoviny 
Čtyřhranná rozpěrka z vláknitého cementu  
s integrovanou plechovou mřížovinou

Umístěním rozpěrky ABS z  plechové mří-
žoviny pod podélný směr prvků bednění se 
plechovou mřížovinou minimalizuje vytékání 
betonu v oblasti spodní vrstvy výztuže. Zuby 
plechové mřížoviny jsou zatlačeny jen v ob-
lasti dolehnutí výztuže, otevřená oblast mezi 
spodní pozicí výztuže a  pod ní se tak mini-
malizuje.

Prvky bednění z TĚSNICÍHO PLECHU – zvláštní profily a příslušenství

Označení Délka OJ Č. výr. Hmotnost

Rozpěrka ABS
Plechová mřížovina 
Betonová krycí vrstva 35 mm

1,2 m 1 ks 070645 2,90 kg
ks

Rozpěrka ABS
Plechová mřížovina
Betonová krycí vrstva 40 mm

1,2 m 1 ks 070647 3,70 kg
ks

Rozpěrka ABS
Plechová mřížovina
Betonová krycí vrstva 50 mm

1,2 m 1 ks 070649 5,80 kg
ks

1200 mm

50
mm

NEW!  Plechová mřížovina 
Bednicí pomůcka pro horní pozici výztuže

Umístěním plechové mřížoviny nad podélný směr 
prvků bednění se plechovou mřížovinou minimalizuje 
vytékání betonu v oblasti horní vrstvy výztuže. Zuby 
plechové mřížoviny jsou zatlačeny jen v oblasti doleh-
nutí na výztuž, otevřená oblast mezi pozicí výztuže se 
tak minimalizuje.

Označení Délka OJ Č. výr. Hmotnost

Plechová mřížovina 0,4 m 1 ks 070644 0,10 kg
ks

400 mm

60 mm

Fixace plechové mřížoviny na hranol Umístěte hranol, vyrovnejte jej a zpětně jej ukotvěte
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Prvky bednění z TĚSNICÍHO 
PLECHU DO SPÁR

NEW!  Prvky bednění z TĚSNICÍHO PLECHU DO SPÁR hrubé
nepovrstvený těsnicí plech do spár dle doporučení směrnice Vodonepropustné betonové konstrukce
Kategorie spár: hrubé, dle normy DIN EN 1992-1-1 NA (EC2) 

Montážní 
rozměr 

E = šířka 
tahokovu

Těsnicí plech do spár Těsnicí plech do spár Těsnicí plech do spár Těsnicí plech do spár
1,5 x 250 mm 1,5 x 300 mm 2,0 x 250 mm 2,0 x 300 mm

Označení Typ S Typ V Typ S Typ V Typ S Typ V Typ S Typ V

FB ABS 130
hrubé

130 mm
Č. výr. 071000 071000V 071026 071026V 071050 071050V 071074 071074V

Hmotnost 9,50 kg 12,50 kg 10,90 kg 14,00 kg 12,00 kg 15,10 kg 14,00 kg 17,00 kg

FB ABS 160
hrubé

160 mm
Č. výr. 071002 071002V 071028 071028V 071052 071052V 071076 071076V

Hmotnost 9,70 kg 13,00 kg 11,30 kg 14,50 kg 12,30 kg 15,60 kg 14,30 kg 17,60 kg

FB ABS 200
hrubé

200 mm
Č. výr. 071004 071004V 071030 071030V 071054 071054V 071078 071078V

Hmotnost 10,10 kg 13,70 kg 11,60 kg 15,30 kg 12,60 kg 16,30 kg 14,60 kg 18,30 kg

FB ABS 250
hrubé

250 mm
Č. výr. 071006 071006V 071032 071032V 071056 071056V 071080 071080V

Hmotnost 10,50 kg 14,60 kg 12,00 kg 16,10 kg 13,10 kg 17,10 kg 15,00 kg 19,10 kg

FB ABS 300
hrubé

300 mm
Č. výr. 071008 071008V 071034 071034V 071058 071058V 071082 071082V

Hmotnost 11,00 kg 15,50 kg 12,50 kg 17,00 kg 13,50 kg 18,00 kg 15,50 kg 20,00 kg

FB ABS 400
hrubé

400 mm
Č. výr. 071010 071010V 071036 071036V 071060 071060V 071084 071084V

Hmotnost 11,90 kg 17,20 kg 13,40 kg 18,70 kg 14,40 kg 19,70 kg 16,40 kg 21,70 kg

FB ABS 500
hrubé

500 mm
Č. výr. 071012 071012V 071038 071038V 071062 071062V 071086 071086V

Hmotnost 12,70 kg 18,80 kg 14,20 kg 20,40 kg 15,20 kg 21,40 kg 17,20 kg 23,30 kg

FB ABS 600
hrubé

600 mm
Č. výr. 071014 071014V 071040 071040V 071064 071064V 071088 071088V

Hmotnost 13,50 kg 20,50 kg 15,10 kg 22,10 kg 16,10 kg 23,10 kg 18,00 kg 25,00 kg

FB ABS 700
hrubé

700 mm
Č. výr. 071016 071016V 071042 071042V 071066 071066V 071090 071090V

Hmotnost 14,40 kg 22,30 kg 15,90 kg 23,80 kg 17,00 kg 24,80 kg 18,90 kg 26,80 kg

FB ABS 800
hrubé

800 mm
Č. výr. 071018 071018V 071044 071044V 071068 071068V 071092 071092V

Hmotnost 15,30 kg 24,00 kg 16,80 kg 25,50 kg 17,80 kg 26,50 kg 19,80 kg 28,50 kg

FB ABS 900
hrubé

900 mm
Č. výr. 071020 071020V 071046 071046V 071070 071070V 071094 071094V

Hmotnost 16,20 kg 25,70 kg 17,70 kg 27,30 kg 18,70 kg 28,30 kg 20,70 kg 30,20 kg

FB ABS 1000
hrubé

1000 mm
Č. výr. 071022 071022V 071048 071048V 071072 071072V 071096 071096V

Hmotnost 17,10 kg 27,50 kg 18,60 kg 29,10 kg 19,60 kg 30,00 kg 21,60 kg 32,00 kg

 K dodání jsou veškeré mezirozměry šířek tahokovu

Prvky bednění z TĚSNICÍHO PLECHU DO SPÁR hrubé – typ S Prvky bednění z TĚSNICÍHO PLECHU DO SPÁR hrubé – typ V

Typ S = standardní Typ V = vyztužené provedení

Prvky bednění z TĚSNICÍHO PLECHU DO SPÁR – zvláštní profily a příslušenství

2400 mm

E

Montážní rozměr E

2500 mm
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NEW!  Prvky bednění z TĚSNICÍHO PLECHU DO SPÁR ozubené
nepovrstvený těsnicí plech do spár dle doporučení směrnice Vodonepropustné betonové konstrukce
Kategorie spár: ozubené, dle normy DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

Montážní 
rozměr 

E = šířka 
tahokovu

Těsnicí plech do spár Těsnicí plech do spár Těsnicí plech do spár Těsnicí plech do spár
1,5 x 250 mm 1,5 x 300 mm 2,0 x 250 mm 2,0 x 300 mm

Označení Typ S Typ V Typ S Typ V Typ S Typ V Typ S Typ V

FB ABS 160
ozubené

160 mm
Č. výr. 071100 071100V 071122 071122V 071144 071144V 071166 071166V

Hmotnost 10,10 kg 13,40 kg 11,50 kg 14,80 kg 12,50 kg 15,80 kg 14,50 kg 17,80 kg

FB ABS 200
ozubené

200 mm
Č. výr. 071102 071102V 071124 071124V 071146 071146V 071168 071168V

Hmotnost 10,50 kg 14,10 kg 12,00 kg 15,60 kg 12,90 kg 16,60 kg 14,90 kg 18,50 kg

FB ABS 250
ozubené

250 mm
Č. výr. 071104 071104V 071126 071126V 071148 071148V 071170 071170V

Hmotnost 10,90 kg 15,00 kg 12,40 kg 16,50 kg 13,40 kg 17,50 kg 15,40 kg 19,40 kg

FB ABS 300
ozubené

300 mm
Č. výr. 071106 071106V 071128 071128V 071150 071150V 071172 071172V

Hmotnost 11,50 kg 16,00 kg 13,00 kg 17,50 kg 14,00 kg 18,40 kg 15,90 kg 20,40 kg

FB ABS 400
ozubené

400 mm
Č. výr. 071108 071108V 071130 071130V 071152 071152V 071174 071174V

Hmotnost 12,50 kg 17,90 kg 14,00 kg 19,30 kg 15,00 kg 20,30 kg 16,90 kg 22,30 kg

FB ABS 500
ozubené

500 mm
Č. výr. 071110 071110V 071132 071132V 071154 071154V 071176 071176V

Hmotnost 13,50 kg 19,60 kg 14,90 kg 21,10 kg 15,90 kg 22,10 kg 17,90 kg 24,00 kg

FB ABS 600
ozubené

600 mm
Č. výr. 071112 071112V 071134 071134V 071156 071156V 071178 071178V

Hmotnost 14,50 kg 21,50 kg 15,90 kg 22,90 kg 16,90 kg 23,90 kg 18,90 kg 25,90 kg

FB ABS 700
ozubené

700 mm
Č. výr. 071114 071114V 071136 071136V 071158 071158V 071180 071180V

Hmotnost 15,50 kg 23,30 kg 17,00 kg 24,80 kg 17,90 kg 25,80 kg 19,90 kg 27,70 kg

FB ABS 800
ozubené

800 mm
Č. výr. 071116 071116V 071138 071138V 071160 071160V 071182 071182V

Hmotnost 16,50 kg 25,20 kg 18,00 kg 26,70 kg 19,00 kg 27,70 kg 20,90 kg 29,60 kg

FB ABS 900
ozubené

900 mm
Č. výr. 071118 071118V 071140 071140V 071162 071162V 071184 071184V

Hmotnost 17,60 kg 27,10 kg 19,00 kg 28,60 kg 20,00 kg 29,50 kg 22,00 kg 31,50 kg

FB ABS 1000
ozubené

1000 mm
Č. výr. 071120 071120V 071142 071142V 071164 071164V 071186 071186V

Hmotnost 18,60 kg 28,90 kg 20,10 kg 30,40 kg 21,00 kg 31,40 kg 23,00 kg 33,40 kg

 K dodání jsou veškeré mezirozměry šířek tahokovu

Prvky bednění z TĚSNICÍHO PLECHU DO SPÁR ozubené – typ S Prvky bednění z TĚSNICÍHO PLECHU DO SPÁR ozubené – typ V

Typ S = standardní Typ V = vyztužené provedení

Prvky bednění z TĚSNICÍHO PLECHU DO SPÁR – zvláštní profily a příslušenství

2400 mm

E

Montážní rozměr E

2500 mm
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ABS koš z těsnicího plechu

Označení E = šířka tahokovu Délka Č. výr. Hmotnost

ABS koš z těsnicího plechu 130
hrubé

130 mm 2,4 m 071200 9,0 kg
ks

ABS koš z těsnicího plechu 160
hrubé

160 mm 2,4 m 071202 9,2 kg
ks 

ABS koš z těsnicího plechu 200 
hrubé

200 mm 2,4 m 071204 9,5 kg
ks

ABS koš z těsnicího plechu 250 
hrubé

250 mm 2,4 m 071206 9,8 kg
ks

ABS koš z těsnicího plechu 300 
hrubé

300 mm 2,4 m 071208 10,4 kg
ks

ABS koš z těsnicího plechu 400 
hrubé

400 mm 2,4 m 071210 11,7 kg
ks

ABS koš z těsnicího plechu 500 
hrubé

500 mm 2,4 m 071212 12,2 kg
ks

ABS koš z těsnicího plechu 600 
hrubé

600 mm 2,4 m 071214 12,7 kg
ks

ABS koš z těsnicího plechu 700 
hrubé

700 mm 2,4 m 071216 14,1 kg
ks

ABS koš z těsnicího plechu 800 
hrubé

800 mm 2,4 m 071218 14,6 kg
ks

ABS koš z těsnicího plechu 900 
hrubé

900 mm 2,4 m 071220 15,1 kg
ks

ABS koš z těsnicího plechu 1000 
hrubé

1000 mm 2,4 m 071222 16,6 kg
ks

Technika, strana 51  K dodání jsou veškeré mezirozměry šířek tahokovu

ABS koš z těsnicího plechu
NEW!  ABS koš z těsnicího plechu hrubý

Prvek bednění pro dodatečnou montáž těsnicího plechu
Kategorie spár: hrubé, dle normy DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

E

Montážní rozměr E

2400 mm

Propadlo
pro těsnicí plech

8 cm
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ABS koš z těsnicího plechu

Označení E = šířka tahokovu Délka Č. výr. Hmotnost

ABS koš z těsnicího plechu 160
ozubené

160 mm 2,4 m 071230 9,4 kg
ks

ABS koš z těsnicího plechu 200 
ozubené

200 mm 2,4 m 071232 9,8 kg
ks

ABS koš z těsnicího plechu 250 
ozubené

250 mm 2,4 m 071234 10,1 kg
ks

ABS koš z těsnicího plechu 300 
ozubené

300 mm 2,4 m 071236 10,8 kg
ks

ABS koš z těsnicího plechu 400 
ozubené

400 mm 2,4 m 071238 12,2 kg
ks

ABS koš z těsnicího plechu 500 
ozubené

500 mm 2,4 m 071240 12,9 kg
ks

ABS koš z těsnicího plechu 600 
ozubené

600 mm 2,4 m 071242 13,5 kg
ks

ABS koš z těsnicího plechu 700 
ozubené

700 mm 2,4 m 071244 15,1 kg
ks

ABS koš z těsnicího plechu 800 
ozubené

800 mm 2,4 m 071246 15,7 kg
ks

ABS koš z těsnicího plechu 900 
ozubené

900 mm 2,4 m 071248 16,4 kg
ks

ABS koš z těsnicího plechu 1000 
ozubené

1000 mm 2,4 m 071250 18,0 kg
ks

Technika, strana 51  K dodání jsou veškeré mezirozměry šířek tahokovu

NEW!  ABS koš z těsnicího plechu ozubený
Prvek bednění pro dodatečnou montáž těsnicího plechu
Kategorie spár: ozubené, dle normy DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

E

Montážní rozměr E

2400 mm

Propadlo
pro těsnicí plech
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Prvky bednění LinkForm
Ztracené bednění pro pracovní spáry 
spadající do kategorie spár „hrubá 
spára“ podle normy  
DIN EN 1992-1-1 NA (EC2), 
ve smontovaném stavu připraveném 
k instalaci

Délka prvku: 2,4 m

Montážní Typ S = bednicí pásy Typ V = s výztuhou NEW!  Typ VV = s výztuhou + zesílený

Označení rozměr Č. výr. Hmotnost Č. výr. Hmotnost Č. výr. Hmotnost

LinkForm
130 hrubé 

130 mm 070500 0,70 kg
ks

070530 2,90 kg
ks

070530V 3,80 kg
ks

LinkForm
160 hrubé

160 mm 070502 0,90 kg
ks

070532 3,10 kg
ks

070532V 4,20 kg
ks

LinkForm
200 hrubé

200 mm 070504 1,10 kg
ks

070534 3,30 kg
ks

070534V 4,80 kg
ks

LinkForm
250 hrubé

250 mm 070506 1,30 kg
ks

070536 3,70 kg
ks

070536V 5,50 kg
ks

LinkForm
300 hrubé

300 mm 070508 1,60 kg
ks

070538 4,00 kg
ks

070538V 6,10 kg
ks

LinkForm
400 hrubé

400 mm 070512 2,10 kg
ks

070540 4,70 kg
ks

070540V 7,50 kg
ks

LinkForm
500 hrubé

500 mm 070514 2,60 kg
ks

070544 6,30 kg
ks

070544V 9,90 kg
ks

LinkForm
600 hrubé

600 mm 070516 3,10 kg
ks

070546 7,00 kg
ks

070546V 11,30 kg
ks

LinkForm
700 hrubé

700 mm 070518 3,60 kg
ks

070548 7,60 kg
ks

070548V 12,60 kg
ks

LinkForm
800 hrubé 

800 mm 070520 LinkForm tabulové zboží
Ceník str. 32

070550 8,30 kg
ks

070550V 14,00 kg
ks

 K dodání jsou veškeré mezirozměry šířek tahokovu

LinkForm prvek bednění – typ S

LinkForm prvek bednění – typ VVLinkForm prvek bednění – typ V

Typ S = bednicí pásy

Typ VV = s výztuhou + zesílený Typ V = s výztuhou NEW!

Prvky bednění LinkForm/LinkFix

E

Montážní rozměr E
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Prvky bednění LinkFix
Ztracené bednění pro pracovní spáry 
spadající do kategorie spár „ozubená 
spára“ podle normy  
DIN EN 1992-1-1 NA (EC2), 
ve smontovaném stavu připraveném 
k instalaci

Délka prvku: 2,4 m

Montážní Typ S = bednicí pásy Typ V = s výztuhou NEW!  Typ VV = s výztuhou + zesílený

Označení rozměr Č. výr. Hmotnost Č. výr. Hmotnost Č. výr. Hmotnost

LinkFix
130 ozubené 

130 mm 070556 0,90 kg
ks

070576 3,00 kg
ks

070576V 4,00 kg
ks

LinkFix
160 ozubené

160 mm 070558 1,10 kg
ks

070578 3,30 kg
ks

070578V 4,40 kg
ks

LinkFix
200 ozubené

200 mm 070560 1,40 kg
ks

070580 3,60 kg
ks

070580V 5,00 kg
ks

LinkFix
250 ozubené

250 mm 070562 1,70 kg
ks

070582 4,00 kg
ks

070582V 5,80 kg
ks

LinkFix
300 ozubené

300 mm 070564 2,00 kg
ks

070584 4,40 kg
ks

070584V 6,60 kg
ks

LinkFix
400 ozubené

400 mm 070566 2,70 kg
ks

070586 5,20 kg
ks

070586V 8,10 kg
ks

LinkFix
500 ozubené

500 mm 070568 3,30 kg
ks

070588 7,00 kg
ks

070588V 10,60 kg
ks

LinkFix
600 ozubené

600 mm 070570 4,00 kg
ks

070590 7,80 kg
ks

070590V 12,10 kg
ks

LinkFix
700 ozubené

700 mm 070572 4,60 kg
ks

070592 8,60 kg
ks

070592V 13,60 kg
ks

LinkFix
800 ozubené 

800 mm 020050 LinkFix tabulové zboží
Ceník str. 32

070594 9,40 kg
ks

070594V 15,10 kg
ks

 K dodání jsou veškeré mezirozměry šířek tahokovu

LinkFix prvek bednění – typ S

LinkFix prvek bednění – typ VVLinkFix prvek bednění – typ V

Typ S = bednicí pásy

Typ VV = s výztuhou + zesílenýTyp V = s výztuhou NEW!

Prvky bednění LinkForm/LinkFix

E

Montážní rozměr E
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Těsnicí plech VB,  
vysokotlaké plechy 

E
vr

op
sk

é te
chnické posouzení

ETA  

Zk
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ška tlakovou vodou

 

Zk
ouška odolnosti

Těsnicí plech VB, vysokotlaké plechy

Popis výrobku
 Těsnicí plech VB sestává 

z pozinkovaného nosného plechu, 
který je opatřen reaktivním 
polymerovým povlakem bez 
bitumenu. Povlak se 
vodonepropustně spojuje 
s čerstvým betonem. 

 Vysoká odolnost vůči tlakové vodě 
při nízké hloubce vetknutí

 Rozsáhlé zkoušky (abP, ETA, 
zkoušky užívané techniky)

 Rozsáhlé příslušenství pro spáry pro 
řízené trhliny a bednění

Technické údaje a podrobný montážní návod na  
www.Mastertec.eu

Těsnicí plech v roli F s patkou – 
oboustranný celoplošný povlak

Těsnicí plech v roli VB1 – 
jednostranný celoplošný povlak

NEW!

Specifikace Výška
Délka při 
dodání

Tlak vody  
zkouška užívané techniky

Tlak vody
dle abP

Hloubka vetknutí
Základní deska

Zboží v pásech 80 mm 2,4 m 6 barů
(60 m vodního sloupce)

1 barů 
(10 m vodního sloupce) ≥ 30 mm 

≤ ½ výška plechu160 mm 2,0 m /  
2,4 m

8 barů
(80 m vodního sloupce)

2 barů
(20 m vodního sloupce)

Zboží v rolích 120 mm 20 m 6 barů
(60 m vodního sloupce)

1,6 barů
(16 m vodního sloupce)

≥ 30 mm 
≤ ½ výška plechu

160 mm 20 m 8 barů
(80 m vodního sloupce)

2,0 barů
(20 m vodního sloupce)

240 mm 20 m 8 barů
(80 m vodního sloupce)

2,0 barů
(20 m vodního sloupce)

Zboží v rolích 
s upevňovací 
patkou

160 mm 20 m 8 barů
(80 m vodního sloupce)

2,0 barů
(20 m vodního sloupce)

≥ 30 mm 
≤ ½ výška 
plechu
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Montážní pokyny
Těsnicí plech VB je k dostání v pásech nebo 
rolích s jednostranným nebo oboustranným 
celoplošným speciálním povlakem. 

1.  U jednostranného povlaku je nutno tento 
umístit na stranu vody.

2.  Povlak je proti znečištění chráněn ochrannou 
fólií. Ochranná fólie se musí odstranit co 
nejpozději, avšak bezpodmínečně před 
betonáží. 

3.  Ochranná fólie je rozdělena na poloviční 
výšku plechu. Při betonáži podlahové desky 
zůstává horní polovina ochranné fólie na 
povlaku a chrání jej před znečištěním během 
betonáže a po ní. Horní polovina se tak 
odstraní co nejpozději před betonáží stěny 
(viz obr. 1).

4. Rohy lze na stavbě vytvořit bez problémů  
(viz obr. 2).

5.  V oblasti styku se ochranná fólie vrací, plech 
v délce 6 cm přesahuje, celoplošně nalepí 
a zajistí pomocí systémových stykových 
svorek (viz obr. 3).

6.  Hloubka vetknutí do prvního betonovacího 
úseku nesmí být menší než 30 mm 
a překročit poloviční výšku plechu.

7a. Zajištění v horní pozici výztuže se provede 
pomocí třmenů omega náležících k systému 
(viz obr. 4). 

7b. U těsnicího plechu v roli F dojde k zajištění 
pozice najetím upevňovací patky na horní 
pozici výztuže (viz obr. 5).

8. Těsnicí plech musí tvořit uzavřený systém, 
který pokrývá všechny pracovní spáry 
a spáry pro řízené trhliny.

K dispozici je rozsáhlé 
systémové příslušenství
Profily do spár pro řízené trhliny strana 8

Prvky bednění strana 16–33 

Těsnicí plech VB, vysokotlaké plechy

11

33

44

55
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Popis výrobku
 MASTER těsnicí plech je 

z pozinkovaného ocelového plechu 
a je oboustranně opatřen 
celoplošným speciálním povlakem. 
Povlak se vodonepropustně spojuje 
s čerstvým betonem.

 Délka prvku 2500 mm

 Všeobecně ověřeno  zkouškou sta-
vebního dozoru

2500 mm

Upevňovací lišta
šířka 20 mm

Oblast překrývání pro vytvoření styku 5 cm

16
0 

m
m

MASTER těsnicí plech

MASTER těsnicí plech 

Zk
ou

ška tlakovou vodou
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22

33
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Montážní pokyny
1.  Povlak je proti znečištění chráněn ochrannou fólií. 

Ochranná fólie se musí odstranit co nejpozději, avšak 
bezpodmínečně před betonáží. 

2.  Ochranná fólie je rozdělena na poloviční výšku plechu. 
Při betonáži podlahové desky zůstává horní polovina 
ochranné fólie na povlaku a chrání jej před znečištěním 
během betonáže a po ní. Horní polovina se tak odstraní co 
nejpozději před betonáží stěny (viz obr. 1).

3.  V oblasti styku se ochranná fólie vrací, plechy v délce 
5 cm přesahují, celoplošně nalepí a zajistí pomocí 
systémových stykových svorek (viz obr. 2).

4.  Hloubka vetknutí do prvního betonovacího úseku nesmí 
být menší než 30 mm a překročit poloviční výšku plechu.

5. Rohy a jinou geometrii lze na stavbě vytvořit bez problémů 
(viz obr. 3 + 4).

6. Zajištění v horní pozici výztuže se provede najetím 
upevňovací patky na horní polohu výztuže.

7. Těsnicí plech musí tvořit uzavřený systém, který pokrývá 
všechny pracovní spáry a spáry pro řízené trhliny.
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Těsnicí plech VB JGS 

Zk
ou

ška tlakovou vodou

 

M
oč

ův
ka · Kejda · Siláž

DIBt registrace

JGS

NEW!  Nařízení pro manipulaci s  látkami 
ohrožujícími vodu (AwSV) definuje od 1. srpna 
2017 s  celostátní platností požadavky na ze-
mědělská zařízení. Cílem je ochrana vodstva 
před vodu ohrožujícími látkami ze zeměděl-
ských staveb, jako jsou například sila, nádrže 
na kejdu nebo zařízení na bioplyn.
Na utěsnění pracovních spár jsou zde kladeny 
zvláštní požadavky. Ty musí mít doklad o použitelnosti v podobě 
obecného povolení stavebního dozoru. Rozsáhlými kontrolami 
odolnosti a funkce byl u těsnicího plechu VB JGS tento doklad 
o použitelnosti atestován.

Popis výrobku
 Těsnicí plech VB JGS sestává z pozinkovaného nosného 

plechu, který je opatřen vysoce odolným speciálním 
povlakem. Povlak se vodonepropustně spojuje s čerstvým 
betonem. 

 Povlak je odolný vůči médiím, která u zemědělských staveb 
a zařízení na bioplyn trvale působí na součásti.

 Obecné povolení stavebního dozoru k DIBt

 Nízká hloubka vetknutí 35 mm

Specifikace Výška Délka při dodání Výška nádoby
Hloubka vetknutí
Základní deska

Zboží v pásech 160 mm 2,4 m ≤ 10 m ≥ 35 mm 
≤ ½ výška plechu

Zboží v rolích 160 mm 20 m ≤ 10 m ≥ 35 mm 
≤ ½ výška plechu

Zboží v rolích s upevňovací patkou 160 mm 20 m ≤ 10 m ≥ 35 mm 
≤ ½ výška plechu

Prvky bednění Všechna provedení prvků bednění z TĚSNICÍHO PLECHU 
(strana 16/17) jsou k dostání v provedení JGS.

Montážní pokyny
Instalace se provádí identicky s těsnicím plechem VB (strana 35).
Hloubka vetknutí však musí být 35 mm do prvního betonovacího úseku.

Příslušenství
Doklad o použitelnosti v podobě obecného povolení stavebního dozoru se vedle 
utěsnění spár stejnou měrou týká prostupů potrubí. Zde RONDO Protect nabízí ře-
šení utěsnění pro všechny běžné typy trubek. 

Technické údaje a montážní návod na www.Mastertec.eu

Těsnicí plech VB JGS
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Těsnicí plech AKTIV 

Zk
ou

ška tlakovou vodou

Těsnicí plech do spár s bentonitovým  
povlakem k utěsnění  
pracovních spár

Specifikace
Těsnicí plech do spár s jednostranným celoploš-
ným bentonitovým povlakem. Dodávka komplet 
s příslušenstvím pro pokládku.

Těsnicí plech AKTIV

11

2

3

4

Montážní pokyny
1.  Bentonitový potah je třeba umístit na stranu vody.

2.  Bentonitový potah je ze strany stavby třeba chránit před 
znečištěním a vlhkostí. 

3. Plech lze na stavbě bez problémů zkrátit (viz obr. 1).

4.  Dva plechy se spojí butylovými lepenými styky. Ty jsou již 
namontovány na začátku a konci role. V případě přířezu 
je nutno dodanou pásku stykového spoje na řezné hraně 
nalepit na bentonitový potah. Lepenou plochu je třeba 
stisknout a zajistit stykovou svorkou (viz obr. 2 + 3).

5.  Hloubka vetknutí do prvního betonovacího úseku nesmí 
podkročit 35 mm a překročit poloviční výšku plechu.

6. Rohy lze na stavbě vytvořit bez problémů (viz obr. 4).

7. Zajištění v horní pozici výztuže se provede pomocí třmenů 
omega náležících k systému. 

8. Těsnicí plech musí tvořit uzavřený, bezstykový systém.

Technické údaje a podrobný montážní návod 
na www.Mastertec.eu
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Těsnicí plech MB Overlap

Těsnicí plech MB Overlap 

Zk
ou

ška tlakovou vodou

 

Zk
ouška odolnosti

Těsnicí plech do spár s minerálním povlakem 
k utěsnění pracovních spár

Specifikace
Oboustranně minerálně celoplošně potažené pásy ve 
výšce 160 mm. Těsnicí plechy se dodávají komplet 
s příslušenstvím pro pokládku.

33

22

11

Montážní pokyny
1.  Minerální povlak musí být chráněn před znečiště-

ním. 

2. Plech lze na stavbě bez problémů přiříznout.

3.  Dva plechy se spojí překrytím. Délka překrytí 
musí být alespoň 20 cm a zajistí se navíc pomocí 
stykové svorky (viz obr. 1).

4.  Hloubka vetknutí do prvního betonovacího úseku 
nesmí být menší než 30 mm a překročit poloviční 
výšku plechu.

5. Rohy lze na stavbě vytvořit bez problémů  
(viz obr. 2).

6. Zajištění v horní pozici výztuže se provede 
pomocí třmenů omega náležících k systému. 

7. Těsnicí plech musí tvořit uzavřený, bezstykový 
systém (viz obr. 3).

Technické údaje a podrobný montážní 
návod na www.Mastertec.eu
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MASTER-MultiFlex (MMF 140)
Aktivní spárový pásek k trvalému utěsnění pracovních spár v betonu, obecně ověřený staveb-
ním dozorem. MMF 140 je spárový pásek z PVC, který má na jednom okraji navíc bobtnavý 
profil.

Popis výrobku MMF 140 
Materiál: Měkký PVC bez obsahu kadmia, chromu a olova 

MMF 140 neobsahuje žádné látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) podle 
přílohy XIV nařízení REACH.
MMF 140 tedy vyhovuje 
evropským standardům.

Bobtnavý profil: aktivní TPE

Výška: 140 mm

Tloušťka: cca 6 mm                                                            

Profil: vlnitý

Zajištění: označením proužkem

Tažnost: velká

Pevnost v tahu: velká

Zpracovatelnost: –10 °C až +60 °C

Spojitelnost: svařováním nebo spojkami MASTER-Connect „active“

Princip fungování pásky MMF 140 
1.  Na tomto obrázku je okraj 

spárového pásku s  do-
sud neaktivovaným bobt-
navým profilem. 

2.  Páska MMF 140 má ově-
řenou odolnost v tlaku už 
při vetknutí do hloubky 
3  cm. Na tomto obrázku 
je spárový pásek s  ak-
tivovaným bobtnavým  
profilem. 

3.  Zde je vidět, jak bobtna-
vý profil funguje. Rozpíná 
se směrem dolů a tlačí 
do spáry. Spolehlivost se 
zvyšuje tím, že se rozta-
hují vnější strany pásky, 
což také brání průtoku 
vody.

MASTER-MultiFlex MMF 140

 Přítok vody

Stěna

 Drážkování

Základy

jen 3 cm
hloubka 
vetknutí

1.

2.

3.

Zk
ou

ška tlakovou vodou

MASTER-MultiFlex (MMF 140)
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Odolnost
Páska MMF 140 dobře až velmi dobře odolává mnoha chemickým látkám a médiím.

 Zředěné kyseliny a louhy

 Slaná voda

 Alkalita betonu

 Močovina

 Metanový plyn

 Bioplyn

 Velmi dobrá odolnost proti stárnutí

 Velmi dobré dlouhodobé vlastnosti

Zpracování a instalace pásky MMF 140

Tento pevný spárový pásek lze 
snadno přiříznout nožem.

Pevný, ale přesto pružný. Upevnění dodanými třmeny 
omega MMF 140.

Možnosti spojování styků

Svařování:
na staveništi trvá asi 30–40 minut 
Svařený spoj s přesahem.

Šroubovaný spoj:
na staveništi trvá asi 10–15 minut
Spárový pásek MMF 140 se zleva a zprava zasune 
do spojky MASTER-Connect a šrouby se utáhnout 
momentem cca 8 Nm.

Oblast zasunutí

MASTER-MultiFlex (MMF 140)
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Prvky se dodávají zcela prefabrikované a pomocí dodaných hřebíkových hmoždinek se upevní na vnitřním 
bednění trojitých stěn. V dolní části se prvky spojí s utěsněním základů.

MASTER těsnicí plech SFG nastavitelný
(SFG: Sollriss-Fertigteil-Gerade — řízená trhlina-prefabrikát-rovný) pro rovný styk

Popis výrobku
Profil se skládá z těsnicího plechu do spár s celoplošným povlakem, který se vodotěsně spojuje s čerstvým 
betonem, a z nastavitelných úchytů.

Instalace

Výztužný úhelník

160 mm

2000 mm

210 mm

SFG

Nastavitelné 
úchyty

30 mm

120 mm

2500 mm

16 cm

Zatloukací hmoždinka

Trojnásobný
nástěnný prvek

Profily do spár pro řízené trhliny

Profily do spár pro řízené trhliny 

Zk
ou

ška tlakovou vodou
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Profil hran prefabrikovaného prvku (SFE) Nastavitelné úchyty

2500 mm

2000 mm

90 mm

90 mm

50 mm

30 mm

120 m
m

210 m
m

Profil hran prefabrikovaného prvku (FE) Nastavitelné úchyty

2000 mm

160 mm

2500 mm

210 mm

150 m
m

120 m
m

Pomocí nastavitelných úchytů je 
vždy zaručeno spojení s  utěsněním 
základů.

Oblast překrývání

160 m
m

250 mm

MASTER těsnicí plech pro 
roh 90° pro připojení profilu SFE

Instalace SFE

Instalace FE

MASTER těsnicí plech 
pro roh  FB pro připojení 
profilu FE

160 m
m

45°

180 mm

70 mm 100 mm

FB

Profily do spár pro řízené trhliny

MASTER těsnicí plech SFE nastavitelný

MASTER těsnicí plech FE nastavitelný
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Na staveništi

Instalace prvního prvku duté stěny. Utěsnění v oblasti 
základ/stěna je provedeno pomocí těsnicího plechu VB.

K čelní fixaci ke vnějšímu plášti stěny slouží nastavitel-
né upevňovací lišty.

Upevňovací lišta se zafixuje pomocí zatloukací 
hmoždinky.

Profil SFG je kompletně smontovaný a lze instalovat 
další prvek duté stěny.

Instalace profilů do spár pro řízené trhliny SFE v rozích 
prvků dutých stěn probíhá obdobně. Geometrie upev-
ňovacích lišt je optimalizována pro montáž do rohových 
částí.

Profil SFG je umístěn kolmo a překryt těsnicím plechem 
(překrytí ≥5 cm).

Aby bylo možné upevňovací lištu zafixovat, je třeba 
vnější plášť stěny navrtat.

Oblast překrytí na těsnicím plechu základ/stěna se 
zajistí pomocí dvou stykových svorek.

21

3 4

6

7

5

Profily do spár pro řízené trhliny
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Profil do spár pro řízené trhliny SRF 125 Multi  

E
vr

op
sk

é te
chnické posouzení

ETA  

Zk
ou

ška tlakovou vodou

 

Zk
ouška odolnosti

Popis výrobku
Profily SRF 125 Multi se skládají z  těsnicího plechu do spár s povlakem naneseným po obou stranách, 
z perforované přídržné lišty a přídavných opěrných jazýčků. Podle požadavku se upevnění provádí pomocí 
přídržných lišt nebo sklopných, perforovaných opěrných jazýčků.

Typ SRF 125 Multi, dutá stěna
Instalace duté stěny

Profil pro rovné styky a rohové útvary

Upevnění  
pomocí přídržných lišt –  
tloušťky stěn do 40 cm

Připojení k těsnicímu plechu do spár
S podpěrnými jazýčky uspořádanými 
s překrytím jste stále flexibilní.

Sklopné,
perforované
opěrné jazýčky

Perforované
přídržné lišty
30 mm

Těsnicí plech do 
spár s povlakem

170 mm

25
00

 m
m

30 mm
160 mm

Typ SRF 125 Multi, staveništní beton
SRF 125, upevněný ve výztuži

Sklopné, 
perforované
opěrné jazýčky

Perforované
přídržné lišty
60 mm

Těsnicí plech do 
spár s povlakem

Perforované
přídržná lišta

170 mm

25
00

 m
m

60 mm
160 mm

Profily do spár pro řízené trhliny
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Bednicí systémy
TĚSNICÍ PLECH
Prvky bednění ABS hrubé / ozubené
k uzavření pracovních spár se zatížením tlakové vody

Prvky bednění ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubé / ozubené sestávají z oboustranného těsnicího plechu 
opatřeného v okrajové oblasti polymerovým povlakem, který při instalaci do podlahové desky představuje 
horizontální těsnicí úroveň a při instalaci do zdi vertikální těsnicí úroveň. 
Svisle k těsnicímu plechu tvoří tahokovové pásy bednicí úroveň.

Bednicí systémy

Prvky bednění ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubé

Prvky bednění ABS z TĚSNICÍHO PLECHU ozubené

Zasunutí pro přesah 
připojovacího prvku

Přesah pro zasunutí 
připojovacího prvku

Těsnicí plech  
do spár s povlakem

2500 mm

E

Montážní rozměr E

E = šířka tahokovu

Utěsnění 
 Oboustranný polymerový povlak v okrajové oblasti

 Doklad o použitelnosti: abP a ETA 

 Pro spárový otvor do 1,0 mm

E
vr

op
sk

é te
chnické posouzení

ETA

Evropské technické posouzení (ETA): 
Účel použití: Těsnicí prvek k  utěsnění pracovních spár v  betonových konstrukcích 
s vysokou odolností vůči vodě pod tlakem i bez tlaku.

Zk
ou

ška tlakovou vodou

Všeobecné osvědčení o zkoušce stavebního dozoru: 
Tlak vody 2 bary (20 m vodního sloupce) při spárovém otvoru do 1,0 mm
Zkouška užívané techniky:
Tlak vody 6 barů (60 m vodního sloupce) při spárovém otvoru do 1,0 mm

Zk
ouška odolnosti Nosný a potahový materiál vykazuje dobrou až velmi dobrou odolnost vůči chemikáliím 

a jiným médiím.

Bednění
Geometrie a otevřená propust tahokovových pásů vytváří po betonáži následující povrchy pracovních spár:
ABS hrubé: hrubá spára dle DIN EN 1992-1-1 NA (EC2) 
ABS ozubené: ozubená spára dle normy DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)
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TĚSNICÍ PLECH 
Prvky bednění ABS
k uzavření pracovních spár se zatížením tlakové vody

 Těsné vůči tlakové vodě

 Hrubá spára dle normy DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

 Připravené k instalaci a kompatibilní s tloušťkou podlahové desky / stěny

 Možná zvláštní provedení se šikmým řezem, výškovým přesahem nebo korunkovým řezem

Prvky bednění ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubé – typ S

Prvky bednění z TĚSNICÍHO PLECHU
ABS hrubé – typ V 

Zasunutí pro přesah 
připojovacího prvku

Přesah pro zasunutí 
připojovacího prvku

Těsnicí plech  
do spár s povlakem

2500 mm

E

Montážní rozměr E

E = šířka tahokovu

Varianty výztuže
 Typ S standardní zesílení = U třmeny z armovací oceli stabilizuji tahokov

 Typ V vyztužené provedení = vyšší stabilita díky příhradovému nosníku

Rozměr – montážní rozměr
 Montážní rozměry od 130 do 1000 mm

 Zvláštní rozměry na vyžádání

Montážní pokyny
 Prvky ABS umístit mezi vrstvy výztuže a připevnit vázacím drátem.

 Ochrannou fólii přesahu plechu a  v  oblasti výřezu dalšího prvku stáhněte zpět, přesah zasuňte do 
výřezu, potah pevně stlačte k sobě a zajistěte dodanými stykovými svorkami.

 Prvky zůstávají v betonu, nejsou tedy zapotřebí náročné práce obednění, příp. odbednění.

 Ochrannou fólii v betonované oblasti před betonáží odstraňte.

 Zpětné ukotvení a zajištění pozice prvků proti tlaku betonu se zajistí ze strany stavby.

Typ V
= vyztužené provedení

Typ S
= standardní zesílení

Bednicí systémy
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TĚSNICÍ PLECH
Prvky bednění ABS ozubené
k uzavření pracovních spár se zatížením tlakové vody

 Těsné vůči tlakové vodě

 Ozubená spára dle normy DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

 Připravené k instalaci a kompatibilní s tloušťkou podlahové desky / stěny

 Možná zvláštní provedení se šikmým řezem, výškovým přesahem nebo korunkovým řezem

Varianty výztuže
 Typ S standardní zesílení = U třmeny z armovací oceli stabilizuji tahokov

 Typ V vyztužené provedení = vyšší stabilita díky příhradovému nosníku

Rozměr – montážní rozměr
 Montážní rozměry od 160 do 1000 mm

 Zvláštní rozměry na vyžádání

Montážní pokyny
 Prvky ABS umístit mezi vrstvy výztuže a připevnit vázacím drátem.

 Ochrannou fólii přesahu plechu a  v  oblasti výřezu dalšího prvku stáhněte zpět, přesah zasuňte do 
výřezu, potah pevně stlačte k sobě a zajistěte dodanými stykovými svorkami.

 Prvky zůstávají v betonu, nejsou tedy zapotřebí náročné práce obednění, příp. odbednění.

 Ochrannou fólii v betonované oblasti před betonáží odstraňte.

 Zpětné ukotvení a zajištění pozice prvků proti tlaku betonu se zajistí ze strany stavby.

Prvky bednění ABS z TĚSNICÍHO PLECHU ozubené – typ S

Prvky bednění z TĚSNICÍHO PLECHU
ABS ozubené – typ V 

Zasunutí pro přesah 
připojovacího prvku

Přesah pro zasunutí 
připojovacího prvku

Těsnicí plech do 
spár s povlakem

2500 mm

E

Montážní rozměr E

E = šířka tahokovu

Typ V
= vyztužené provedení

Typ S
= standardní zesílení

Bednicí systémy
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Rohový profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU 
hrubý / ozubený
pro změnu směru těsnicí úrovně v podlahové desce

 Těsné vůči tlakové vodě

 Hrubá / ozubená spára dle normy DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

 Připravený k instalaci a kompatibilní s tloušťkou podlahové desky

Bednicí systémy

Vodicí profily ABS z TĚSNICÍHO PLECHU 
hrubé / ozubené
pro změnu směru těsnicí úrovně z horizontální na vertikální

 Těsné vůči tlakové vodě

 Hrubá / ozubená spára dle normy DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

 Připravený k instalaci a kompatibilní s tloušťkou podlahové desky

Vodicí profily ABS z  
TĚSNICÍHO PLECHU hrubé
Typ S = standardní zesílení

Vodicí profily ABS z  
TĚSNICÍHO PLECHU hrubé

Typ V = vyztužené provedení

Vodicí profily ABS z  
TĚSNICÍHO PLECHU ozubené
Typ S = standardní zesílení

Vodicí profily ABS z  
TĚSNICÍHO PLECHU ozubené 
Typ V = vyztužené provedení

Vodicí profily ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubé / ozubené se používají, když se z bednění podlahových 
desek přechází na stěnové bednění. Také v případě, když se v oblasti bednění podlahových desek těsnicí 
plech z podlahové desky / přechodu stěny připojí k napojenému systému těsnicí úrovně. Vodicí profily ABS 
z TĚSNICÍHO PLECHU hrubé / ozubené jsou dodávány připravené k instalaci a kompatibilní s tloušťkou 
podlahové desky. Jsou kompatibilní s prvky bednění ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubými / ozubenými.

Rohové profily ABS z  TĚSNICÍHO PLECHU hrubé/ozubené se používají u  rohů bednění podlahových 
desek. Rohové profily ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubé/ozubené jsou dodávány připravené k  instalaci 
a kompatibilní s tloušťkou podlahové desky. Jsou kompatibilní s prvky bednění ABS z TĚSNICÍHO PLECHU 
hrubými / ozubenými.

Rohový profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubý
Typ S = standardní zesílení

Rohový profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubý
Typ V = vyztužené provedení

Rohový profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU ozubený
Typ S = standardní zesílení

Rohový profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU ozubený
Typ V = vyztužené provedení

E

Montážní rozměr E

300 mm

400 mm

100 mm

E

Montážní rozměr E100
mm

380 mm
480 mm
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Bednicí systémy

T profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU 
hrubý / ozubený
pro T styky prvků bednění se zachováním těsnicí úrovně v podlahové desce

 Těsné vůči tlakové vodě

 Hrubá / ozubená spára dle normy DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

 Připravený k instalaci a kompatibilní s tloušťkou podlahové desky

Křížový profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU 
hrubý / ozubený
pro křížové styky prvků bednění se zachováním těsnicí úrovně v podlahové desce

 Těsné vůči tlakové vodě

 Hrubá / ozubená spára dle normy DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

 Připravený k instalaci a kompatibilní s tloušťkou podlahové desky

Prvky T profilů ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubé/ozubené se používají u jednostranných stykových bodů 
bednění podlahových desek. Prvky T profilů ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubé/ozubené jsou dodávány 
připravené k instalaci a kompatibilní s tloušťkou podlahové desky. Jsou kompatibilní s prvky bednění ABS 
z TĚSNICÍHO PLECHU hrubými / ozubenými.

Prvky křížových profilů ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubé/ozubené se používají u křížových bodů bednění 
podlahových desek. Prvky křížových profilů ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubé/ozubené jsou dodávány 
připravené k instalaci a kompatibilní s tloušťkou podlahové desky. Jsou kompatibilní s prvky bednění ABS 
z TĚSNICÍHO PLECHU hrubými / ozubenými.

T profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubý
Typ S = standardní zesílení

T profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubý
Typ V = vyztužené provedení

T profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU ozubený
Typ S = standardní zesílení

T profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU ozubený
Typ V = vyztužené provedení

E

E
Montážní rozměr

100
mm 380 mm

480 mm

100
mm

380 mm

Křížový profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubý
Typ S = standardní zesílení

Křížový profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU hrubý
Typ V = vyztužené provedení

Křížový profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU ozubený
Typ S = standardní zesílení

Křížový profil ABS z TĚSNICÍHO PLECHU ozubený
Typ V = vyztužené provedení

E

E
Montážní rozměr

100
mm 380 mm

480 mm

860 mm
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ABS koš z těsnicího plechu hrubý / ozubený
Prvek bednění pro dodatečnou montáž těsnicího plechu

 Zásuvný koš pro těsnicí plechy do spár s povlakem

 Zásuvná hloubka omezena u 80 mm

 Ozubená / hrubá spára dle normy DIN EN 1992-1-1 NA (EC2)

 Připravený k instalaci a kompatibilní s tloušťkou podlahové desky

Bednicí systémy

Montážní pokyny
 Prvky ABS koše z těsnicího plechu umístit mezi vrstvy výztuže a připevnit vázacím drátem.

 Ochrannou fólii těsnicího plechu na straně plechu prvního betonovacího úseku stáhnout a těsnicí plech 
zasunout do zásuvného koše.

 Konce zasouvaných těsnicích plechů mají mít přesahy dle zadání výrobce.

 Prvky ABS koše z těsnicího plechu zůstávají v betonu, nejsou tedy zapotřebí náročné práce obednění, 
příp. odbednění.

 Zpětné ukotvení a zajištění pozice prvků proti tlaku betonu se zajistí ze strany stavby.

Vhodný těsnicí plech pro dodatečnou instalaci: Těsnicí plech VB naleznete na straně 4.

2500 mm

E

Montážní rozměr E

E = šířka tahokovu

Propadlo
pro těsnicí plechOmezení zásuvu

ABS koš z těsnicího plechu hrubý

ABS koš z těsnicího plechu ozubený

Propadlo
pro těsnicí plech
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Montáž a funkce
 Během betonování základů se 

povlakovaná část zvukově izolačního 
spárového pásku DSF zabetonuje.

 Před betonáží stáhnout fólii.

 V oblasti základů se zvukově izolační 
spárový pásek spojí s utěsněním 
základy/stěna pomocí spoje těsnicí 
plech/spárový pásek.

 Zvukově izolační koš se připevní na 
přední straně prvků stěny.

 Zvukově izolační spárový pásek se 
vede nahoru skrze vodicí koš 
spárového pásku.

 Zajistit spárový pásek pomocí svorek 
spárového pásku.

Zvukově izolační koš DSK z těsnicího plechu

Zvukově izolační koš

Zvukově izolační spárový pásek

Vedení 
spárového 
pásku

Napojení spárového pásku na těsnicí plech

MASTER těsnicí plech

Popis výrobku

Zvukově izolační koš z těsnicího plechu 
se zvukově izolačním spárovým páskem

Vodicí koš 
spárového  

pásku
délka 2000 mm

Zvukově izolační koš 
se dodává ve dvou 
dílech

Tloušťka desky 
z měkkých vláken 

3 cm

Celková  
délka

2500 mm

Příslušenství, těsnicí plechy do spár s povlakem
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Popis výrobku
Napojením spárového pásku na těsnicí 
plech vytvoříte bezpečný vodotěsný spoj 
mezi spárovými páskami z PVC a těsnicími 
plechy do spár opatřenými povlakem.
Napojení spárového pásku na těsnicí plech 
se skládá ze 2 spojovacích prvků.

Napojení spárového pásku na těsnicí plech 

Zk
ou

ška tlakovou vodou

Instalace

Vývrty jsou označeny. Otvory je nutno vyvrtat.

Složit spojovací prvky a spárový 
pásek.

Utáhnout šrouby. Stáhnout fólii, nalepit připojovací 
plechy a zajistit stykovými svorkami.

2400 mm

80
 m

m

Těsnicí plech 80

Těsnicí plech 80
Těsnicí plech do spár s oboustranným celoplošným povlakem pro spoj stěna-strop
Délka:  2400 mm, šířka: 80 mm
Balení: dřevěná bedna s 50 prvky + 55 stykovými svorkami
 karton s 25 prvky + 30 stykovými svorkami

Příslušenství, těsnicí plechy do spár s povlakem

V  místech, kde se montují spojo-
vací prvky, musí být ze spárového 
pásku odstraněny lamely.
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Technika
1. Spojovací prvky se dodávají 

kompletně smontované.

2. Těsnicí plechy do spár nebo 
spárové pásky se zasouvají 
vlevo a vpravo mezi těsnění.

3. V oblasti zasunutí spárových 
pásků se odstraní žebrování, 
aby byla tato oblast co 
nejhladší.

4. Po zasunutí se utáhnou 
šrouby utahovacím 
momentem 8 Nm.

5. Spojení je absolutně těsné 
vůči tlakové vodě.

Možnosti instalace spárových pásků a těsnicích plechů do spár

Tupý spoj T-kus Křížení

Tupý spoj T-kus Křížení

MASTER-Connect 

Zk
ou

ška tlakovou vodou

Spojovací prvky pro těsnicí plechy do spár a spárové pásky

MASTER-Connect spojovací prvky se vyrábí ve 2 provedeních: 
MASTER-Connect typ F pro těsnicí plechy do spár a typ B pro 
spárové pásky. 

 Bez vrtání

 Dodávány ve stavu připraveném k instalaci

 Bez svařovaných spojů

 Spoj absolutně těsný vůči tlakové vodě

Příslušenství, těsnicí plechy do spár s povlakem

Technické údaje a podrobný montážní návod na 
www.Mastertec.eu





TĚSNICÍ  PLECHY

PROFILY DO SPÁR PRO ŘÍZENÉ  
TRHLINY

TĚSNICÍ  PLECHY DO SPÁR
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